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.هذاكتابمقدوله،الصةرىآسياسلاجقةسلاطينأحد
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لمؤلصا!!

لب!ئلثلأَ!

منأكرمنالسلاجقةحولإكتمابةاإلىالأساتذةالأخوةبعضبقني

تحدثمنوكلشهم،فروعهممنرعينةأوةرععنتحدثمنفمنهم..زاوبة

..لشهرائهمترجممنومنهنم،عهدهمفيَظهـرالذيال!رإكلطالنتاجعن

جوانبمنخفيماعلىالأضواءألقي،-وأنبذأواماأكِلأنورأرت

بالمراعتميزتفترةإورانتحكمأنلهاقدرالتيالمسلمةا)فهتةالدولةهذه

.اكساءوسيطرةالعبيدوسيادةالمؤاءراتورواجالفقونثوبالفيف

الإسلاميرخا)تارفيَا)؟:يرةالأهميةءذاتأدولةاهذهعنأكتأنألمتز

خاصة.وإدرانالثرقوتاريخعامة

أهه!اتقديمإكفبادر!الفارسيةالمصادربأهميةا):لىايةءنذوأحس!ست

ويرطمق..لهاتأليفهمرفيوتارومؤلفيهاموضوءاتهاعنشيئأليهرف..للقارىء

إكتابةاأوالتجويردشاءإنالمؤلفاتهذهإلىوورجع،الواردةالمعلوماتدتةإلى

.جدليدمنالموضوعحول

حولالأولا)قمفيالحدتثوأدرت.سمينةفيالكتابوجعلت





،وم1)ر،عرمان،اقالهر،انإثرسلاجقة:الخص!4ب!روعهما)سلاجقة

،ةرعكلفيالاْحداثسيروون:!ت.الىاريخيةالوجهـ4منوذلك..والشام

وفئوحاكم،اث!ي!ةواا&خْةبيناناشباالصراعفيالسلاجقةدوروأبرزت

...الإسلامرارة2رسبيلفي

البارزدورهالهاحانوا)قيث4لا-لإجةالمناوئةالمعس!راتعنتحدثتكما

.كلت،اح.جرءددعلىالضوءوألةيت،3مسرِفي

إقيرهخطاثينوانوو!نالغزحولللحدليثعدليدةفصولافأةردت

الهباسيةواظلإفةوالأتاب!"والغزاببالوملوكوالغوروالخوارزمشاهيين

نج.والهروالإسماعيلية

..ا)سلجوقالعصرفيالحضارةمظاهرات*رضت..الثانيإقسماوفي

وا)ناحيةةالإداروا)ءاحيةالإصصاعيةا):إحيةحولللتحدثصولاةفاْةردت

العلمية.ا:احيةواالصيةوا)ناحيةنيةالد

ش!ريةشواهدإيررادعلىالاصخاعيةا)"إحيةعنفيحدفياعتمدتوقد

الةنيةالمصادرإلىىءا!قاوأحلت،إنيهوصآَتتؤكدصتاوءربيةفارسية

والأدتة.بالأمثلة

ءناصرعلىا)سلاجقةاكأممدكيفلي:نتالإداريئا)ناحيةعنحدإفيوفي

خمسةإلىدواوث"3ةسّمواوكيف،الإداريةاكظمارإةرفيءفصرهيِمغير

.41ا)دوافقكلركلتخدموجهـ"4ليرلإدااا)تإحيةفوجهـوا،أةسام

فترةباكأ:ارهاا)فترةهذهأهميةبينتالدلينيةللتإحيةت!رضتوحين

الدثنية،االعلوفيهـاوراجت،والعقائدثةالمذهبيةالخلافاتفيهااضدت

و-رقوا!امياصةلراالحكمشثونفيوالفة،1ءالمذههيونالعلماءفيهاوتدض!ل

..الحقيقيمحورهءنال!لممان!رافءنهت-بمما،ال!قليةوال!لموما(غلسفة

،ا)نظروقصرالأفقضيقبالضاليءنهوفبب..الأشياءحقائقعنا)بحثوهو



وكلناظراتهم،المذاهبأصحابلمجادلاتيننابشوالحكهةا)فلىفةوجَعْلُ

المذهب!ية.الإحساساتنطاقداخلمحدودةالعلميةوالمباحثات

بالتاليومؤازرتهم،أصنياالمذهبكلناصرةفيا)صلاجقةدوروبيّنت

.يعاد-4منل!لالعداءوكلناصىت،3ال!باصيللخليفة

ادنيةالةرقوبينوالشيعةا)-:4رينكأدمأكانالذيا)ةزاععنوتحدثت

ا)بحض.وبعض!ا

الهائجا)"-رهذافيالأءانءرفأبمثابةكانواا)ذيرنإصوفيةاإلىوظرقت

.عاتا،ةازوبانررفاتا!المؤَ

..القولفنوءنالحضارممطا)فنعنفي!اتحدثتف!دالفنيةا)ةإحيةأما

والموسيقىواكصورروا)نقشوال!هنعةالمعمارعنأتحدثأنبذلكننيفأم!

بشقيه:الأدبءيبالحديثمنتمكّنتكا،السلاجقةديارفيوأمثالها

وترجمت،وش!راءنثّارأالأدباءعنإفاضةفيتحدثتوقدهذا.والشهرا)نز

جادةمحاولةفيلإذاجهموتصديتمؤلفاتهموءد-دت،شاءرا43لحياة

فيه.رلىورالذيوا)فلكوهدفه4قيىوبيانإفتِاجاهذالإ؟باتجدرفىة

والعلوم،الثرءيّةال!لمومعنتحدثت..العلميةلضاحيةت!رضتوح!ت

ق!حمكلنم!االكلاوة!لمت.إ.لإغتةواواللغبر،صةالأدبتةارولموموا،العقلتة

.وذاجهـممؤلفا-ثموأزهـ!وؤرسانهأعلامهوذحرت

ول!فها..بهإقياماعنسواييعجزبماقمتأنيأزعملافأنا..وبعد

فيشيدالموضوعلهذارة!دىمنبهاليتمينأنأملعا!وضصءهاتواض!44لهة

الموفقوالله.ا)"يخانشامخصرحأ

المؤلف

الدينءمالأحمد

25/11/!ا7فياءو-تا



رتتَنجبالصنَلأخقَةا





:)1(الكعبةعنبة)2(!

أحمدبنعليألّفه.اسلجوقيةاالدولةح!مفتراتمنلفترةمعاصرمصدر

منصبيشغلكانالذيإبوي!جمااأتابكبدخالدينبمتجبالملقّبالكاتب

ا)رسائلمنمجموعةعلىيشتملوهو.يىنررعهـدفيالإنشاءد!وانرئيس

الفترةأحداثلتغطيالمؤلفرقّبها..الساطانيةوالأواكلرا)رسميةوالوثائق

درجةعلىوهي.م1153هـ-548،م1133هـ=528عاميرينما

الولاةمنءثيرعنمتنوعةمعلوماتت!طي،التاريخيةالأهميةمن!جمرة

س:جرعهدفيعاثواالذينوالعلماءإفقهاءواوالأ!راءالدوا"ورجالوالحكّام

.(م1571-م1711)-(552ءهـ-511)

:)2(والقصصالتواريخمجمل)3(

ير!ثت!لوهو.م1261=ء052عامفيآبادأسدأءالىأحدأليفهبةقام

منذ4خامىبصفةإ،يرانممالاثوتاريرخعمومأالعالمكاريخإجماليءرضعلى

الأليف.عامحتى4الخليةبدء

بأشهـريهرثلأنه4ج!رافيأهميةذواكاريخية4أهـصتجانبإلىوهو

،2962رقمتحتالمصرثةالكتبدارفيوحيدةخطيةنسخةالقيتمالكتابلهذاكانت)1(

15بتصوثرالقزوينيالوهابعبدقاموقد،ام272-6715عامالىنارنجهايررجع

تلميذ.أكلعملهإتمامقبلالمنيةعاجلتهفلما.وتحقيقهانشرهابيدفشسسياتصوثرا

فيوذلك،لهثملأستأذهوالتحقيقالنشرأنعلىران!فيونثرها،بدأهماإقبالعباس

.ش.ء9132عام

خطيةفخةعن،ش.13185عامطهـرانفيالكتابهذابنشربهارتقيمحمدقام)2(

رتصوثره!تامأنرمدوذلك،62رقمتحتالأهلمةالمطبعةفيكانتريدةةممورة

القزوثفى.الوهابعبدبنعمد

c%



المؤلفةةَموةد.هغيرفينصادفهاأنقل-بمعلوماتويأقط،عهدهفيالبلاد

ها.آ-رضىاع،بابا25اعأإ!ابه

التىلميةوالمصاكاريخيةالحكاياتمنكئيرءاتال!ابوثشتمل،هذا

ا)طرافة.منمسحةاس!إباءا!رضةكطمماالمؤ)ف?سفيتلىاولةكا!ط

:(1)!يمسنانبغتاو(4)

..اتاله:إربعضإلىبالإضافةؤسميهثيالاْسلوبوتغبُّر.المؤلفء!ولي

الأولهالقسمألففقد.تأليفهفياشزكةدمؤلفمنأكثرأنذُرجَحيجعلنا

4451هـأو444ءامفي-ءُ:لىوماءلى-!نه 552 = Aمعم5531أوم

المؤسستبمرالذممطالأولط!رلوجلوسسجستانعلىالسلاجقةاستيلاء4ردا

هذهممتخدءألهالمؤ)فدعاءءنذلكورلمجهم.السلجرقيةللدواةا!

."ملكهاللهخلّد":الهبارة

،الاْولا)فمعنالفنيةاكاحيةمنفتكير!ه-*الأسلوبالثافيالقسمأما

شخصإنشاءمنأنهزرجَغيجعلنامماهـ،725عامحتىالأحداثفيهوكأد

.ا)!ابأصليعةبرالذيالاْولا)كلس!مإلىإ!ا!4رأى

لهاتت!رضافىاالهاء4إاريخيةاالحوادثكلن)كثرشاملوالكتاب

.!572ءامحتىالعصورأةدممنذصسصسشان

قئمةوفارة4ءربيةكلصادرعنيرةقلأنهبالغةأهميةءلميهإضهيومما

منتولياتها.جزءعلىوبرمالمظالمصادرتلاثأعصماءذءروأنه،بعض،1ضاغ

ةداىوعن،"زرادشت"للةرس؟يأةدمعن4إفاضفييضحدثأنهكا

المصادرمنيخرهفيَة:لتردلمدةجدقئه"أنجارأذاحراَ..فارسملوك

ةرثدعلوطةعنض.13175عامطهـرانفيالكنابهذابنشربهارتفيعمدقام)1(

عل!ها.عز
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فيءلميهاإ*يناتقعلاوا)ءرء!ال!ربءنواراتصدولىوس،وال!ربيةالزإر!ية

.سج!تانعا!كالزةطرسهءاتةرنادىأخيرداتوروا،هءير

:)1(بر"،قتاريخ)5(ء

عالموهو")2(تدقبرابرأتالم!روفاهـت،تح!بازيردبراتءيئصنالحىأبروأل!4

مى-565!394!هءا.فيلي؟كأءااغترةافيءاص!،ءربريأصلكلنوأديب

.م9116،م0011

هـو،ءهـليدو.م2511=!052عام:!إبه)يفتأمنابيهـقيباةرغوة،-

تشغ!!قديمةوكلد،نة!ضراساننه!احيكلنناصةوهـي..به،لَى-إرليخحول

الحا)ية.وارلى-ز4مديرتالآنءثاكلكا

ءزراوووأدباءءلمصإءكلنبر-هقجالثمىاهـ"هـرا-م-رءالىال!ضابي!ت!لو

التىا"ر.يةاالأسرلأ.سابذحراويرورد.و%برلىادةوح!!اءو!صاب

يمدناو،4لمدليةاهذههـ-،-الج!رافي4ووصفا،ل!اتهاوايض

الضرائبؤرضروكيفيةآزذاكا)مائدةاطءبر-ظم4اكهلِّةالمعلومآتبب*ء!

أهم!يةت!هـعزوحه"اتالهامتاتإراح"بفيأكثيرليردلاي!..وفصيلها

.ا)كتاب

)1(

)2(

:أضرىرداء!()6

ا!كأارسيةا،صادركلنآضر*!عءددلىو-لىناهـاذكارا)ي!أدإصا-اؤبإت

ثكا..ء1317عامعا"رانفيالكتاب!ذابنشركمنيا!:تام

!اقوتا،عدتدوقد!4والهررسحةرالفارالكتصمنا)مدلىدلنأ)يفتدقاءْقاء
-.-..-..طا

عناوريها.سوىرجقونمضاعت...اكتالي74

(218ص!،هصبراأوهـواصبعة،الأدلياءمعجم:أنظر)
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نوردح!ت،1أهمتكلدىليدركوأن،ءلمي!اقفأنهذابحثهالقارىءيمكن

.بالأحداثنةمقترهاذحر

منفيهاوهـد11نظراةبالةأهميةإ!أأالرربية!ادرا،)-هض-أنشكولا

:المصادرهذهأهـحهـكلن.ا)سلاجنةعنأضار
---َكأ

الدإنلصدرالسلجوقيةالدولةأخهار،لا:هـداريسبىوقلآتهصرص

محمدبنلزحرلىاال!:ادوأخبارإ:لإداآثار،لا-حعانيالأنم!اب،الحسيني

أبريتاريخ)إبشراأخبارفيالمخَض!ر،الأثيرلابنتالهارفي1)ممامل،القزوري

.خلّكانلابنالأعيانوفياتءَاط-بابالعمادلابنأذهباشذرات،(الفداء

سيردمماوغرها،لياقوتا).لمدانمعجم،لا-افظالذهـيالإسلامتاريخ

إمىلمجوقية.ا)4إدواثلأحدافناءرلخلاهاذحر

يمكنو،إفترةاحذهءنبال!ابةاهتممنثرقينالمحتبر!نكلنوصدوةد

:ممؤ)في!انةمقترزذءرها..المثاليى-يلعكاليةالةا)كتباإذلكفبا)رجوع

.E .G Browne : A literary History of Persia (From Firdawsi To-أ

.)41؟3

5918(,-2,Lane- Poole Stanley: The Mohammadan Dynasties (London

2891(.3,- Sanaullah: The decline of the Seljugid Empire (Calcutta

4,- .M .S Dimand:A Handbook of Mohammadan Art (New York

.4791(

.9182(,TheHistory of Persia (London:(.5،ثم - Malcol

.9391(6,- Aldo Mieli: La Science Arabe (Brill

.0591(-7,Masse: Anthologie Persane (Paris
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رلي!!ل!

السَّلاخفَةفُزوع





رفصيلالُلن!

ايرانسلاجقة

رحالهاوحطتّكتانبرمننزحت،الأ-راكْالغزَمنإملاَجقةثطالفةا!ض

نح!"ا"ت!يي!-لحتلفةتتكاالتىلإداواا!ضا)عن!رمناطقِ*لْي

،إبراناصتخقحمضلقلث11اعحلمه-!فلكغدد!دءلالركية

فية.لخطهـاةفعىلخلا-هـووآو

دقاقص!اجوق-بن"رثي!،1إلىباد*جقةالطا.ئفةهذهتسب4رجعولمحتص

ال!*جقةإسلامكانوةد.8أفياكلمةووخدقيادتهاتولىاذيْا(

بحيث،لهمالا!جاوإدولاخفىتخر-لحصحكاالميينييالمذهصواجمض!نا!ع

فسة،افحط!إإس!امافيةأ1اءأكلبر؟!تنثبا)كأعاتا!لنازدخلولاتوا

.للسامانهسالمساعداتمونورقد

باكسبةالإنماا،قنقطة.ممثابرةبلادهمبه.ورلهمالساماذ*يئسما!وكان

ن!هـيفاطىءبدربأتهاء4قيرليمت4إةرصاهذهساجوقاستغلإذ..إليهم

.)4ةعدقا(شد)ةبرةمدمنيضخذو،سيحون

رصَخثى..ةاهإااةروالر!ددزجروِجيشكستإءدادم!تةقدو

ممياهـبم؟الإيىلم!مبئما)يمونتء-3كازوا3أإلا.4جانبهبوبُرخماره
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ي!رضونولا،الدينفيإخوانهممجاورةوإلى،المسالمينأئه4منربالتقىإلى

.ءالإتذبرال!حد

صحمص

..المناخوطيبا-مميخ-ا،ةرةا)ة،ًوراءمابلا.د4تطتإلىاشذقي*اوتجد

!لرو)إلم!ؤادل!ثإء(إحدلصهصسصإلمصبررحلحينجمحخخضآلأخرىكافينوا)صقويف
هـ-ر.ر

منتاركآ4تت4وافئحىسلجوقلزعيم!مولاثهـمعل4خىحم!كح!إسلاجة

..ومهيمائيلوليوف!برمغووموسىاضمدِل:هم3أولادأرب!4خلفه --ص.--ي----َ!ب-
حىطةغ!هـان.يىخاإخوتهأحجمرباكأبلأرها)-لاجمْةقيادةاسرائيلتولىوقد

للديارالمجاورة4الغزنوليا)دولةساطاناثمحمور؟محْالببر!ناْوقعهالعا!ر

بأن--!الحاأنبعد-محمودإلىالخانهيهنملكأوءزفقد.قومهسكنهاا)ي

.3خطورمنويحدا)س!جقةعلىضقضي

السلاجقةتخمع-جيحونإلىجاءح!ت-بالفعللاحظقد?ودكانولما

علىوأصر،لهماشرانفسهفي-روأضمةحلبفه4نصيرد:إ!فقد..وكرتهم

01بالدهاءعأمتذربالحيلةتوسلاتصفتهم

ولم-عمهزفقو-معهضلىلهماودمحموإلساطانائي!كلقِابية-!ثاوقد

قوّادمنقيلعددسوى-محمودرغهةعلىبئاء-اللقاءهذافي!سحىبه

فيفأقام،وفادتهوطيبمحمودب!رماسرائيلاغتروقد.وأتباعهجيشه

العوندممدً.مموجههاءت،!اكليلضزممعهمحالفةع!قدفيَأملاأليامعدةضيافته

المسلما)-يا)س!لطانتمكبتفيليصهمبذلكأنهم!قداً؟الفرورةءندلصاحبه

كلاا)"لإفىتلكفيالإسلامونشر،الهندغزومن

المقاتلينءن"لداْنهف!ربئاقبوأدرك،اجهاشدرمحمودايضطاخوتد

فأوجس.إكثيراالشيءاتادامن4لدليوأن،والحصرال!دثفوقماالأشداء

..مهدهمفيلإجقة11علىا)قضاءف!رةذهنهعلىوسيطرت،خيفةنفسهيْ
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باكأقالهأؤباعهإلىأكلرهفأصدر،زعيمهمعلىبالقضاءخ!4ث.دأأنورأى

أرسلهحيث-بالهند"كالنبر"قل!4فبحبيسآإصائيلوظل.معهومن

أثديمنيخذَعوهأل!أتباعهبعضحاولوقد.سنواتلىجمدة-عمود

المنيّةوافتهوتد.اشزموهفيطأخفقوانهمأإلا..للصيدخروجهأثناءاسهحرّ

جهـودهم-ركيزإلىودفعهـمالس!جقةأحفظمما..ا&خالسنواتانقضاءبعد

.للاذقام

دفهم،5لبلوغيخططونا)سلاجقةأخذسلجوقبنمي!إئيلتيادةوتحت

بينوالإقامةديارهب!:ورلهميأذنأنالغزنويمحموداسلطانامنفطلبوا

زعيه3اسرائيلعاىالقضاءآنءنهظنأمحمودوةبل.(باورد)و(نسا)

كحذثرثأبهوأ.لملاطص،محانقدالوقتوأن،شو!3فلقداسابقا

إلى4ا)-لإجةوصولأنرىكانالذي(طوس)والى(جاذهارسلان)

."الغزنولىالدولةعلجسيمأخطراًيشكَلخراسان

فياوا!تقيرو-محمود4موافةعلىرناء-جيحونا)سلاجقةعبروهكذا

.اسان-خر

،صحى

الساطانإنهاوتولمط،محممودالساطانتوفي،م9201=كل421عاموي

واليإلىوأرساوا4افيرصا4السلا-ةةات،ز،)1(الةزنويينحكم"كلسعود"

الواليؤأرس!!.ا):واحيئتلاثفيبالإقاءةلهمالسما!كلنهيطا"ون(؟بشابور)

م9201هـ=421عامفي(السلاجقهَ)وبدأ"يقولحينائخع!لاعبايخطىء)1(

جعلهمما،الغزنوقيمحمودومضالىقةوالثرقيةالثماليةران!حدودالإغارةفي

توفيتدمحموداأنعلىالمصادرتجمعإذ..."والخيانةالغدرسهيلقادتهممعيلك

اكررخذلكقبلبدأقدالسلاجقةبرقادةغدرهوأن؟(5)421المذكورالعامفي

.بنوات

نكبلتاهـخاز...سلجوتيإزركَثسلاطينعددروزار!:اقبالعباس:انظر

.11ص،ش.مد1388ظهـرانطبع552(-)32سلطانثتاكلر5صلسلهيئا
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ةماد.عا-"لأءراض!ءرو--موِد.م-يث!صة-(ركَان5)لىإمصولاًر

وكان.اسلا"قةاتالعلىصمموقدزيشابرورإلىإسرعةاجىناحعلىالس!لطان

مههـكةفيالجيشانتلاقىأنة!ا.للقائهمدادالاسأهبةعاىبدورهم4السلاجة

إلى!-"ودالساطاناضطرمما.4للسلاجةالنصركان-ى(نسا)ةربكأيافة

حاجتهارإقيراهذااتخاذإلى4دؤ*تإياالأيصبابننليكلنوكان.معهمصإح"قد

نه.شثو)"دبريرللهندا)-فرإلى4الما!ؤ

لخبرابا!و.ضراسانءتعدةاءأ-زِعلىيميد-أيصعونالسلا-ق!4فيوانجصص--

.ديارهعنادطراسانخيرأكلجركلناصلبو،عالىالمتة!ركمعبعودا

كل-ضض.لاًباتالأءربأنواء!رفبعجزهوأةرللسلطانضراسانأ!يرواعتذر

قتالهم،فيعا"4وألحقاعسبالةم!ىموداتهمهول.ارهه.ةاأسلا-قةاقوةرةيجة

تلاقىم!301-!942عاممنش!بانآضرويى.رهاًء3ذلكإلىاضطر

بهاث-ياءو؟ريمةهزعنالمكلهـح"أ-فىرتو.(صض!)ةربالجيشات

.)1(يونزوال!ز

6ج!ىء

أ.امهاوتضاءلت.اسانضرفيؤوةأءظم4ا)سلاجىقيقوةاصم!توهـكذا1\
!ص---؟

أخيرلى.كلرةوجههافيإوقوفاعاى!بمروْوني!ودوا!بيثزويينال!زلإقوة
-------َ-----------.---كص!-صض

طالبأبريبرإثطغركإدينَاركن"شخص.ةالمعاركهذهفيإرزتوقدْ

أضيهشخص"ة-وارهااإبررزتكا)2("سلجوقبنكلي!!ائلبرنمحمد

.736صط2ح!ش.61315ناطهـر.(ديكلسعو--رتا)يهـقيليايخرتا:جمهقياله(1)

،2ت،!1283شة.بولا:طيع،خل!ساذلا:تالأعيا-ويخاتفيخهب!جىأنظر)2(

:برطةرل،يعلقيخمالمقولح!تاثإتجاعباسيخطىءو.44ص

بر*راخانفقبض!.بلاده-و!نرالمركستانفيخانىإرلمثاخانبةرإلىالسا،جقةلجأ"

."حبسهمنأضيه!لميصفيوُفففي-*رأنشء،وسجنه.دةبعا-(ط!رل)على

=(بكصل!رل)أنوالمةروصر،م!rMاعاقبلكانذلكأنالسيات03تكأ*اإذ

!ع2-*.إ



ط!رل)علىالملاجقةاضبياروقعقدو.(دداوس!يمانأبرفي)"رلمثجةري9

فيزيسابورفيكلسعودءرشعلىايجاصو،عصصاَوزالهِم)يكون(برلمث

قيالحصسس!المزوهـخهماسلاطأولبذلكبرفاش؟37011=ء1942عا

.،لدو)"3

سلطانأزفس!وأعان:4باسهةالخطهؤرئتإ*ر-اعاىطشرلجلوصبرمدوصْ

سلطنته.بشرعيةالهباسيالخا.مةي!كرفأنإلا)ثبنولم.السلاجقةعا!

عا!القضاءعلىيعملأنال!رشلاكألإئهالأولأا-وامنذعا"4وكان

رالم!3وكان.نفوذهنطقةAيويَ!وأن،للاجقةالمناوئةالمعس!رات

م9301هـ-431عامفيكلسعودةررحين..رالمناوءةبدأمنلأوزويالغز

أخيهعنب!يدا(طوس)فيوجىوده4ؤرصهزفازةةط!رلصتكفسهالاذقام

وتنضم-4السلاجةيئوخدأنةبليفاجئهعلّهكهجربجى،شعايهليهجمجهري

لأخيهبالانضماموسارع،ذلكمنيم!نهلم(ط!رل)أذءيهر.الأخوينقوتا

في(ديدانق!ن)شدعشيفةم!ركةوالغزنويينال!لاجقةبرينودارت،جةركط

وبذللث،للسلا-قةلعاحقباكصارازةهت00)1(اا)مانفسمنرمضانش!ر

إليهموا-ءصع.ا)نهـروراءوماإذرانعنالةزنوبينأيدييك!واأنأكلحَنهم

.خيراسانخاءأكلمنابكدبنء:؟عدد

! --

d;-lc

!*455عامتوفيفقد.بعد:لدتدثكنلمربماأو.الوقتذنكفيطفلاكان=

أطفيإذأكانقدهلإذمو...البم!تثخاهزعهرعن-الأقوالبعض:فق-أ6301

كل.38!هص'

اrAAانطهـرطغ،سلجوقئبرزركَىسلاطينعهددثا!تكأو:اتجالعباس:!أنظر1

.101-001ص!21911إيدن*السرورالصد!رو3يةراحة:رلمُا)/راوندي

.11ص،ش

.م0401-مهtryاعا:دا!تقداإوقعةتلكأنياقزوي2حرو-بئ

.501ص،كل1314سنةطهـرانطبع؟التواريخلب:القزولىفي!ي:أنظر
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ءلىؤأخذ..الإسلافيالعالمعلىيطرةللم!حانقدالوتتأنطةرلورأى

والةكاتف)ا"ضاءنبالهوالموا!يقالعهودَالسلجوقيا).يتأؤرادوبرقيةوعمّهأضيه

حثهمؤكدأ،لهولاءهمظ!رأالقا!بمثرَ""إ"باسياالخايفةإلىوكتب

محمودل!بهاذياالدورعنكاشفأ!اللهكاء4واعلاءالإسلامرايةعإر

يعترف%نالخا-فةكلنطالبأ،كل-*ودخُاقنمبطاعضا،ا)سلاجهةعلللقضاء

حكمه.4وشيرءتابسلا-ةةبسلطة

نأورغم،)2(ا)!هففيغايةآنذاككانتال!باسه"ةالخلاةةأنورغم

..يأعس!رويىيايىياَعايههـايسهيطروالضعف..!4معدونتكاديةالماالخافاءقوة

اطرصإلىالحكامتدخُ!)3(-حر:يرةقائميما-عسضةظاتا&"ويةقوتهمأنإلاّ

.الشَرء.ةالصفةساطضتهملإكسابءنهماكةرّبعلى

وكلوافف4ال!باسيمةالخا"يىتألمبكمسبطةرلا!مامفيالسرنفسههذاوكان

فة.الخ!قوةتفوقكانَتقوتهَأنرغم..شل!تهعَلَىالثيرعصة

عامفي4إساطةةواعزف،ط!رلإرسالةالخا-فةاهتمةفدحالأيوعلى

.شرء!ةصهفة.4الصك"دوأكسبممام0401=!432

ادإطانأنغير..بغدادءإ؟سهعاصىء4زيارةإلىط!رلاالخا"فةُودعا

ومنح،اسانضرعلىمنهانفوذهفبسطءرو4ولالمج!رقي()الاْكبرأخاهط!رلمنحإ)1(

-يجنربناءأصصرأ-(درقاو)وممح،وصيستاناةوهـربستولالى"(إيغوموسى)

الثقيق-غيرطغرلأضا-(ثنالاهمإرا)ومنح،كرممانونواحيطبس!تولاية

،بريجانذر3نواحيونجانوزأرأ:4ولاث(جةرينتىقورا)لأميرامنحو،همدانولاية

.ودامغان-رجانولاتة(اسرائيلبنقتلمش)ومغ

إقاهـرةا،الاجتحاعيووالثقافيوالدثفيالسياسيالإسلامثتار:حسنإراهـيماحسن)2(

.اص3ج،الثالثةالطبعة:م5591

.132ص1878،91871ليبزخعلبع،الخاليةوذالةرعنالباقيةالاَثار:وفبالبير)3(
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الاعترافمظاهـرتأكدتو.بالصوحاتلانشغالهالحف!ورعنيهةذرإليهأ!سل

فيقشبأنم5501هـ=447عامفيَأءرهالخايفةأصىلىرحينطةرلبسلطة

على.قدمأبغدادءساجدفيالخطبةقيويذءر:الكةعلىالساطانكلذااسم

كايجاربننصرأبرىإر-يماالمل!اسم)1(بعدهيذحرأنعاى!.يخلفهمناسم

لقبهيكونوأن.برويهلآءنوهوالدياصياللوإةعضدحة-دا!دولةساطان

أكلليريمينءهـيمائيل،نمحمدبنباثط!رلطالبأبروالدينركنالسلطان

المؤشين.

4عاموقي rrالدولةبقوةالفضيةالقوةتلاثاصطدمتم401'=مد

برجانياريينإزاحاكموانأنوثجرا!ضقلةقد.عايهاالقضاءءصدفيةيارازا

وأجبره..ديبهtكطغرلتوجهة.لطهرلخاكاليجارعلوقهض!،ستانطبرو

الديارتلكعلى-بعدةيما-قبلهمنايأواو!تن.له!صةويةضرير-4دخعلى

ا)زيارية.الدولةاسقاطمنا)نهايةفيوتمكّن..عايهازفوذهوبسط

خوارزمط!رل!محتى(م4201هـ=434)اكاليالعامحلسأنوماص

يلاءالاتكلنكذلكتمكنو.لهعاصمةءخمهاواتخذا)رياش:مهاثم،ممتلكاتهإلى

اسديناعلاءوأبرناءأ..رهطوعالديامأكلراءةأ!ب!؟نجانوزوأب!رينزوةعلى

إبررانعاىيسهيطرةباتنفوذهنطاثات!عوهكذا.إشارتهرهنكاكويه

ت!ريبأ.كلها

(1ينالا!يم1،ر)1أ"34تأضيهإلىأرسلاسانضرعاى4قبضهأحكمأنوبر*د

وحاولابررا!يمةرفض،إقلاعويعماهمدانتايمكلخهطالبأههدانوالي

أبطبننصرأببا)ر-يمالملكاسمبعدطزرلاسمذحرالخليفةإترقولمنالمؤرخينمن)1(

.م5801-0455عاما)رقيفييموتوط!رلجنهرأنقبلالبوي!بينلحطانكليجار

الاصفهافي،حامدمحمدبنمحمدبئالددعصااالإمانئاءإ،سلمجوقآللةدوتخثار:أنظر

،م0091-13185مصرطغ.الا!فها-البنداريمحمدبنعاببنالفغإختصار

.01ص
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عامفيطةركلأضيهوا)ولاءالخضوعوإظهارلكما-ااضطُرئم،4المقاوكل

يلاءبالاشةا!فى؟4الهائابةوتهلهؤ.ل!لاأز4و-لىإذ..م9401-مر144

عنه.عةوهأصا-روأرادماعاى

عاميدهفيسق!طتا)ىأص!فهانحاصرم0501هـ-442عاموفي

عكاديط!ةمنطةرأطتمكنالحصاردمرةوخلال.م5101=حى443

-..جرمأقضاءالديالمةدولةوالقضا?لىةإرس!بلاد

بالاستلاءانصاراتهي!سالأنط!رلأرادم1554-م!1446عاوفي

عاامستيلءو.ردوتكَه5عكالاسة"لاءإلىةممد..بريجانآذرعك

الانجاهكلز!مأال!ربريالةراقإفوءنهاههدانإ!إ4توبر55011ّ-!474

عايها.لاءللاسص"بغما-ادإلى

أبريالأميرادتإرحىءااالملاثوكان.إويهاسالآالعىيطرةكانت،يرزدوفي

عرمانأمثالالمناطقكلنامديدايدهوتحتا)بوي!.!نحأكمهوإيجاركا

مفككأا)بويهيينمعس!ر-وكان.ربريالكلوال!راقوعمانوخوزستانوفارس

بالضعفيئهـهزج!بوا)5إر-يماالجلككانكا.وا)قلاقلا)ف!تذمهودهءةخاذلا

يلاءالاتيى:مى%السلاجق!ةلصدَبأخوتهتمينأنؤبدل،الحيلة4وقا

وسيقطتييمينإ:واكلمس!رنهاراوقد.1()م5501هـ-74يا1عافياعفد

ا)ريإلم!ويىبّرهإر--ااالملثعاك!ؤ:ضتحينالمذكورا)!امافعطفيدوله!م

م)3(5801-!045عامإرياإسرخهفيت!وؤيإؤ4ويقال،)2(يهتالطرزبمماتة

!بصصير11

.تساجولآثختوارءخصر:(فيالاصفهاقيأجنداراء،!د:تعاب:شمالفتح)قيالبندار(1)

.01-9ص.91885يينطغ،تسمااهونشر

إختصا!،الاصفها!ثأداعمادالإمامإن!ثاء!سلجوثآلدولةلي!تارءخابأنظر)2(

.01!!!00911هـ-1318مصرطيع،البنداربَ

قة.الاليوالصفحةالسابرقا،رجعنف!)3(

YA



ودخولهطهركصار:ازإلىمجهوعهانمبتأدلعوام!عدةتضاةرتوقد

!...بغداد

الىقسامءنهت!ببمما؟الض*ففيغايةكانتالربا-ءة4الخلاةأنأهفها

ح!ص---!-.
اللاديةا!ضلخافاأد!كا.)1(رعشه!هـاَئفإلىالمسطصينن

اظإهـمةوكان.ةال!!رنو!هفلةا،قوليهكس-نماذحركا!هدوكاِنت

معاز!هبأجا!ماالضعفهذايض!ثلوؤيهآزذاكالحاكماللهلافرا)قاا)*باصي

اطارل!لىأبايدعىنابهمماوك4خلاؤتفبالأكلور4لذؤالحةيقيئا،-بلركانإذ

ويئصل،بغدادقبكا)ش-"ض!ةيادديضولىا،!اوكهذاوكان.ا)بساسيري

افاطص-!ن.امعس!ربهونع!فيوالخلاؤةللخايفةالمناوىءَبالم!س!ر

هـوكانفيمصر-)فاطه"ةا4لخلاةممثلافياأنحاطهت!ن-كلمس!هـاأن!"لمو

يسعى..*تأ-"اا*بايىثينا-هـبفيشوكةكانأنهإلا-..الض*فنب4إغار.الاَ

هم.محاا)ماويينوإحلال،الطرقبشتىكهمدولإيمهتحاهـا

اصمه*يئ،إ!اانجلفائهإ:ماسيربَااتصاصفبغدادطةرلدخلأنماولذا+

الخلي!4ءالىثا:ليقضيانخط"ءلىا)فياطصيبراللها،تنصرالخىإصطةمعاًءستة:وا

اقا؟3اطاعةعا!ضرخةدكانإبساسيرياانخا-ص!4..م!اًإر-يماوالملك

دخ!!اذقيا1111عاتاَ-اليقااا)مافبأي5411=!446عامكلنذاللهربأكل

-5!*6-!رهـ0بغدادإفط!رلفيه

هذاو..بغداد4ظلميئدنإمواىإ.ساب!االيقيدلاأفيليتإخص!الاتناقوعان

لص،-رتحىركولم،الخليفة،ساءدةيخفلما)ءساسيريأنإذ..فعلاتمكلا

إرحيماالملثءا!ليتمضيوأن،إةبرمص،وادبر*لمىل,إدأنفاستطاع؟لطكلرجيث!ق

.لإقواأسل!ةاكا

ءه*!

حى

الئالثة"اصبعة1)،ء5591القاهـرة.ادياسيالإصلامرءتار:-سناهـإمابرحسن)1(

.ا!س3ت
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أكلرهلىصدرأنمنبداًالهباسياظلميفةقيدلموانةصاِرهطةرلقوةاءوإش

قوةطغرلفىافىواز..خهاثيآأر-يماالملثايىموحذف،باسحهاظط:4بةراءة

بماإصاهـرةباصأإراللهبأكلربا)تمائماربباطهبفضلبغدادفيقدمهورسختتمكّناو

ألبأختأوقتاءينفيوهـى،بكج!ريأخيه4ابضمنالخليفةتزوجفقد

ألبأخويهامع-تة؟اهذهج!ريابرء4وكانت.آنذاكالعهدوليأرسلان

هـ=451عامنذ.ط!رلا)سلطانعمهاحخففيإريافي-وسليمانارسلان

أبيها.وفاةبكللىأكل،1منالأخيرتزوجأنبعد،ما"95

التيخ!4تفشلأنوساءه،ط!رلوضىعإلكيهاطآماالبساسيريهالوقد

واسضعلاع؟بغدادخارجالصراخميدانير:قلأنفةرر،الفاط!هينمعصهاري

ابنوكانإيهـاواو-ثزمإ!الموصىتفهخأنالفاطميالخليفةبالتهالممتنمرجمظاهرة

.لط!رلعم*

كنيركونأنمنةءدلاً..هذه4خضاعاى%ءاآضراتجاهأالصراع!!اتخذ

الشيعي.المذهبوحماةإسنياالمذهبحماةإ؟تصاربغدادوخليفةطةرل

كانكا،الصراعهذافيا)سنيالمذهبيمثلانبغداد4وخليةط!رلوكان

الشيعي.المذهببمثلانإفاطمهيناوخليفة،إشاسيري

بلادفطأ.ساسيريايهاجمأنة:إ!بغدادفيءقيمأعاممنأكزطةرلوظل

!يلاهقيديإنالمقاومةأنوجدحينوجههمنا).ساسيريوةرّ.رةالجز

منهوفعيّن،يررةالجزبلادعلىطةرلبت!!نأكلرهالعباسيالخليفةوأ!در

تاركأ4دوكشثونقيفقدطةرلوشغل.ءلميهاواليأالإليتابراهـيمأخاهةبله

اصلالها.وعلي!افيا).ساسيرلهجوموقتأنسبهذافكان،بغداد

ناصأالهباصىالخليفةوةر،بغدادبهدخلجيشاا):ساسيريجىردوهكذا

الذيالفاطميالخليفةبالتهالمسةخصرباسماظطجةبهراءةساسيريا)4وأءر.فيفسه

الثامنفيوذلك،كلءهاال!باسبنياسموحذف،مصرفيآنذاكيحكمكان

ي!ضىالأكلربأنطةرلوأحس.م5801=!455عاممناقعدةاذيمن



يسرعأن-لذللثلتةرغ)كي-ءلميهوأن.ا)"م!اسيريلمحاربةالةفيرغمنه

لعصيانهزو!يرنالإبراهـيمأخاهفقتل..أصتهأبرناءمنالمة،ردينمنبالتخلص

نفس!4.العامهذا

التفإلالقضواذهى.تيالبساسيرلهت!مدىبغدادإلىباكوجهوسارع

بغدادعلىيلاءوالات،ا)قائمالخليفةإلىرأسهوإرساليالهساسيربقتلبرينهما

نفوذوزوال،م9501هـ=451عامالحجةذيمنعشرالخامسفي

.أضرى!رةبغدادإلىالخليفةوعودة،?"اثدمموكفمنهااغاطميينا

إليهزفافهاثم4لابرتخط:ت"طرلىيئعنبغدادفيإيفةعلاق!4طةرلوثّقوةد

منءامر*لىتوفيأنهإلام6201هـ=544ءامفب(1)ري)كللم!"عاصص!لمةفي

ير"لغعهرعن)1(م6301هـ-455عامرمضانمنالثامنفي"َزواجه

62ءا-ةحكموقد.ال!رشعلىاكنازعينمن)مددا)بلادتاركأ،أ-"*ينا

.)2("ياكُةدراالملكًعميد"لهرووز،هـتة

-5

،!454عامرءضان618الجمعة!ومفيكانتالوفاةأنإقزورفياالحبيءيثذحر)1(

عاما.وعشرثننيفاراستهحكمهـبعد451عامثيكانتأنهاالسرّاجيذعررينما

..رلإ.طوثلىملمت-التارمنكتبثفهم-كاارسلانابواسليمانبر*يئالنزاعكانولما

أر!ع!افي،م6301هـ-455عامفيال!رشعا!جلسقدأرسلانألبكانولما

،501هـص1314التوارثخضطهـرالبّا0ط!رلوفاةعامهوهـهذا455عامأنء

213كابرإط،جَاصرمماتطبقا iلر!براممز.2(25ءلى2ط،هـثلى+

كان.زيشاليورأعمالمنكندر-ريةمن،قيالكندرمحمدبنمنصورنصرأبروهو)2(

اللصتن.إمؤلفاتولهاللسانينأصحاب.نوكان،الملكإمميدلمقب

ظواندمير،الوزراءدستورتاونديلارالسروروآيةالصدورراحة:فيزرجمتهأنظر

أتابكبدتمالدثتلمنتجبالكتبةعتبة،الأئيرلاثالكامل،الملكالنظاصاستنامه

.ابتلبوا
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الأولىاببهـ"..جبهتينفي-ركّزماأكثرال!رشعلىالنزاعتركّزودد

الثانية،4والجه(?)،"الملا!زظام"وي!اونه،ص*ريلينأرسلانالب"يمثايا

.11ريإء"داكىنصليوأ"4زوب!او"ي"*ربرنإ"مىاندص"يمثاكا

بأنأوصىةداصةرلبلمثبأنا)3-ندريادعاءءنالأضويرننزاعذتوةد

بمبرد-علانهوإ..تي-*رأخيهأفياءأحس!رلسليمانإمدهمنال!!دولايةت!صن

للسلاجقة،الفعاكطا)-لمطانهوالصغيرالطفل"سليصان"أن-ط!رل:فاة

-ارسلإنألببرمجبلماءالادءهذالأن.أرياقيال!رلثى!عاىوإجلاسه

.ا"،راوراءوماضراسانحكمفبوالدهخلفتدوكانطلبخريالأكبرالابن

بعا-لطنة11ءرشبئوليالأصه*رأخيهءنأ-ثأنهأرسلانألبرأىفقد

ءلىفخرت؟ال!ررضملكهررثصا-4صتابنأيتركلمالذىطغرا!عص،

إسلجوقياالبيتأ!راءأةرَهو.للسلاجة"سلطاناًنفسهوأعلن،سهلميمانطاعة

.لاثzعاكا

عة"رجحتة،الجابْي!نأةوىإفنضموا!الواقعالأكلرا)!درىوةبل

نفسه،ا!لىريامن؟ءر..برإسمهإرىافي*ةالخطوؤرئت،أرسلانالب

.لل!،دليأوسليمانيركونأنعلىأىإرااستةروإن

ءاساوكان،أرسصلانإبأمت،م!لصطف!دا)وضميرمرء!هملمالذينأما

عىادوقد.جةريءمابنوهـو،!شلمثرلةالدوشهاب"ليدعىثارأسهم

منلىئسأنبعدوتشلمه4لمرارقيارسلانألبواضطر4ا-)طاَالرجلهذا

عا!معتمدأعنهاارسلَان)بأابتحادألىناءأرياعلىقةإ!ث!راايمه-وفقد.ولائه

.أرسلانلباجنبفيشوء4ظلأو4إماَشلحقق4وقضإقتالهاولاو.ابإرارجيئ!ه

عابأبروهو:الملأ-انظا)1(

الملث.

نظامنجواجهيرلمقبكان،ا)طو!ح!اسحقبئعاببن-صن
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.)1(م6301هـ=1tooعافييىلانارلألبالأكلرواتقيرافناذ،توا

.م6301هـ=456عامفيمضازعدونا)ريفيال!رشوكا!ءاصا

(u?iفاءة311منرجةح:جرةفىعاىالملكنظاموكان.المُلْكونظامالكضدريله

،الوقي!4وسبالداء:درياتخىاهإصملطاناماءرركترأنفاسضطا..والدهـاء

.المذحوراا!مانةسفي:فلمهءلميها(قىبض!إ)قياءوراهنوافيالئ!كإلىدفعهو

وكل"راَ،431ء4عامه-ءصهشأنشأنه-إرياارسلانالبواتخذ

طانه.لسل

أرسلانلألبتكأرالأوضاعوكادت!م6401=!1457ءاوحل-

مما.."السلطليتازعهكلنالأحداثمسرحعلىظهـرأنلولاالاةقىرارتمام

وةدةبيغوموصىء!ه)"آدليبا)نهـروراءمابلادإفجيثغ/!كسييراض!اره

.4طاكأحظيرةإلىرد-5فيفلاأفللمع

اسانضروفياة،راوراءمابلادفيالأموراس-قيرتا)ب!كانص*يئوبراخضاع

نبوبدأ..الملاثنظامهليرووزارسلإذلألبارالاسضقروتم-،تاطعةبرصفة

..المسيصةا)ءلادمقدت!اوفينفوذهنطاقخارجالواق!ةا)بلادإلىبصرهمدءِ

Iو فياب!ادص!+خةلىوحاتهءا؟!بذلاثفأضكأى.ءامبو-4الإسلاءيةغير)هـلاد

.الإسلام4رارورفعاللهيلس

"رزهبعضلأن..وز،رهبم!اونةويمهـدفيططأنالأكلرهذااقتضاهوقد

نحوبدءذيبادىءفئوجه.وا،ة"4ا)قوة!نء"يرةدرجةءإىكانتإ"ا،دا

وعامحى046ءامإ!نالواق!4سنواتالخهسكلدىفيوتمكّن،اذربي!ان

وإخضاع،وأورمياوانص!يرتيبرينالواة*4ا،تاطقءا!ا)سيطرةمن!465

نأكل-"قاث"رفوكان.وا)ءرجالأركلنبلادوتح،ا،ةي!4ا)قلاعبعض

ا،-يحيا)مالمد-لمنتتابللاسوفالتوحاتوتلكصاراتالإنهذه.صل

.611مح!،ءا1291إيدت!خ؟اصهد:راشاحة:ندبَاواشا(1)
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الامبراطوروأن،اصلىطيرةآثارهلهقويفعلدبرراجهشو!أ-ثابغ!هـالاسشياء

تدءيمفيفأخذ،المضادةاطرء4لىتمودسوف"جينمم!دريرنوسلىوكلاص"إرومافيا

.1(الملثنظإم"ذلاثفيونهLيرإداخليةا4بر!هة

والشماليةبيةالةروالأجزاءحمراتووخراسانإ:،رااءورمابلادكانتولما

،أزرهويشدوتاصره1)*باسي4والخلية،الخضوعتماملهخاضكل"ال!ربية

روليأنيرقتضيهالوا-بأنوجدفةلى..رده4دبضفيهـال!رجالأركلناوبلاد

ةبلالجازه؟تهذلىنرأمنصى4ءةإليتوإ-!ماوأنوا)ثسقابنوبسطروجهه

ءرمانإلىوكل:،1اصه!انإلىلىوجه.*-المسه-يأوا)رومانيالخطرليوابم؟أن

بالولاءال!،لىلهوجد-د،حابإشاوبالحفاوةحاع!ااوردةأخوهإقي*لمها-ي!

باطررالشرقفيبج!رانهتبطوار.ابلىنوبكلن41ادواحدود4وحصاليوالطإء4

طمغاج"4ابرةمن"ءإكش!ه"4ابرةفزوَّجبمأمكلوداش!رارليضصنا،!ماهـرة

ابرراهـيم)41افيكلنأبرةائهمنآضراليناًوزوَّج،فيثنا!لطملكانياكور"خان

معاً.ينلىنووالغزالخافيينغدرأمنوهكذا.؟تلىنوالغزساطان"نويالغز

بلسلانأرالبليتمد-ىديوجينسرومانوسالإمبراطورليصبرولم

وهزمالشامبلادفيحلبءاىفأغار،العدوانإ،!وسءقهبالهجومبا*ره

بقوم!م!نهإيمانأا)سلاجقةإلىوانضمإفاطمييناعاىخرتةلىكانا)ذفيأميرها

فيحلبعلىدإوبرنس!ومانوسأغاروةد.لذلكبب!أأ-ياالعالموتوة

هذاحلبأميرفيهأءلمنالذىالعامنهسبأي..م7501هـ-صكى!ا

الإمبراطورف!أن.ال!باسيينمبالى:4الخطأتةرأنفيهرأكلوللسلاج!4ولاءه

.نلل!إصاإ4دربرهـتحدبذلككان

والقضاءالاذصارلهتضصنف!رةإلىوجه:سدرومانوساهةلىىوةد

الجيشفكان.عدةأجناسمناًخليطجيشهفجعل،الصيةإلىولةاتلثعاى

بلادمنوصقاتلبنوا)روسواليونانه!نالأرمنمنرجالاًصفوفهفير!مم

تأخذأنوهوواضحأذلككلنالامبراطورهـلىفوكان.وا)ءلمغارال!ر!
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علىالقضاءذيجض!اتكونوأن،ا!ملإبيةاربالحىصبغةاص!رىاآسيافيبهصر

!مأ.الإسلاميأأمااو4ا)سلاجة

ةربدالحدوءلى-تلكلقالفأ002ءددهمو-ومانوسرجندوءس!ر

ألبالثابإقائداوأرقن.للهـجومالمناصهبة4صالةرازرظارفي(ردملاز5)

مقِدمةءلىفانقف..ا)ث!يءب!ضالمو-فلىكيرةدالخاطفا)نصرأنأرسلان

هذهءلىا)نصركلناهم!-تنادرةولضجاء4ضاطفةءسء4فيالإمبراطورجيش

وهذهال!:جمرالجيشهذاضدا)قتالكلواصلةبأنأحىاأنهغير..المقدمة

رشعىأنت!ضيهءةالح!أنورأى.جسيهاخطأيعد-المقاتل!تمنالهاثلةالكزة

الإمبراطورانإلا.يمهءرلملاقاةالملائمالاستعداديرممتهدأنإلىالصلحطلبفي

ابنودوحماسارسلانألب4حفيظأثارمماوعبر.إءصهإفئيا!!هإحرفة!

ملصاط!الم!رء"سيرفي"أزرالالقضفيلاسخاته،موكان.الإسلامعاىتهموغر

وبلغ..أفرادهمنهاْلءددوتةلِالإمبراطورجيش!علىالمؤزّرواتصارهم

.با&يا!اوجلدِها)مسجونأحدمفيبهوا)زجالإمبراطورأسرِحد-اكوفيقبهم

معهوءقد،ةتنح4فدلي)تحاءالامبراطورسراحأرسلانألبوأطلق

يةالجزبدفعإ"*،داءاىفيهـاأرغمه..عامأخص-جنكلدةشروطهـاورسكطمعاهدة

.ةللسلاجة

والاسلام4إملاجةاتاريخفي"أهمهلموة"4!نطنماوبةدر

فقد.آسياءربخوتارالشرقلىختارفي4بالةأهميةصنأليضألماكانمابرقيدر

ا)رومبلادت!ونأنعلى-الةدمو"تذ-اطرصكلا)روما-نيون-رص

ا)شرقيةلا.لادالمع!!هابارباعة-وال!رتالأرمنوبلاد(اصةَرىاآسيا)

ا)ساسانيونأوالأشكانيونيرفلحولم.وسلطانهم3سيطرتحت-لهااخمةالمه

فقدال!لاجقةأما.الدرارتلثعنإجلائهمفيالسلاجقةةبلالمسلمونحتىأو

وكانوا؟الإسلاميا)مالمإلىجزءإْرجزءأوضمّوها،ءةهاأرلى-أمكفوا

وتيسير،ا)زوالطرلىثثيودف!،!الشرقيةا)رو.إفي"الدوإةقوةتز--تثيا)-:ب
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مبرمأ.قضاء-ب!لىفيما-عليهاللقضاء؟تالعثمانيإ!-راكإا)-"ي!!

ونظه!اب!تحائدها-ا)!ةرىآسياأبالإسلاميةالحضارةحلّتوهكذا

إحدىوهي-أفمارسيةا4اللةوانشرت،المسيحيةالحضارةءل-وآدا:ثا

انيين.الإليردابتومناةالغزردعا!-اَنذاكالإسلاميةالىكات

-ا)سلاج!ةفيممثّل!ت-اد،حونتمكّنأنأرضاًالموق!4تلثعنوت

تمامة.يينءإلمحدا)!لهاث)قضا

.كأرهأصى،1وبرين4بيتإملاةإتاساءت..أرسلَاَنألبء،لىأواخرفيو

-ء046ءامفي(ماكشاهزوجةوا)د)خانطمغاخبصوكلاهالخانب

مما..4إسلاجةاءنلي!تقلأننصرئيإداشصمرالينها!-اوف!د.م6701

،لتأدرء4ا)ة،روراءكلاإلىا)"!جهإلىم7201!-465عامفيا)مملطاناضطر

.ولىفض!ح!!ا)قلاخَمنا)ءفيباءسأنإفي!لبراطاعوايب

خهارةارسلانالبإ-لطاناحياةاك،ت..وا)تجاحإةوفي:اذروةو!

يويىفلىدعىا،!وحةا)قلاعإحدىقوادصتتائدلىلىءاىتهآ!إذ..قعة!وغير

دتأونجلاء4طكلتقيءصرها)قىائدهذاط!خهفةد.(الإر!صب)أوكلفيالخوارز

ذلكءلميهارسيماركانإياا)ئإ*4ةرب4ضيهفيَهـضهاهـ!رمةأرأيامبكللىبحياته

.تا،ىاتر3صىليهاتيو!:..الا؟ر

بعد.)1(المذكوراا)مامنالأوتاربيعيف،رفيكلروثا)-)طاندفنوةد

2ور،ا)سلجوقيةإدولةارقعةفي،!وسعّ..يىنواتتسعمنأعكردامح!صم

غيربد،نريىلىخونأءإ!اكانا)ىأ:إلىاناكلنح؟تنؤوقالإسلام4رإثفكلها

-+

..الإلىلم!مديرن

.44،45ص!.مصسصاخةسلجوثآلإةد:ثحزارت-صر:اجنداريا)?(

.601ص*طمرانطبع،!خالوارلب:ا!قزورىِفيي

.334ءلى،ء9331انطهـر،ثدهكَزضيىخ2لىيوالةزفيمسقوللهاحمد
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ةرالحظهذهمثا!تض،دلممناطقإلىالإسلاميةالحضارةاكقالءنهذب!مما

ةبل.من

ءرشءالى-4وصت%?لىر-أرصلانألبوالده"ملكثاه"وخلف

.ةجةلسلاا

برثالواقعةالاذقالفزةفيتدر*!ه:حسنالملكانظاذكاءىتهدوقد

إساطاناطُعِنأنفما.مكانهابنهوتوليةارسلانالبإراحلاالسلطاناغتيال

بالجيوش!بالعوص-للحما"مصا-"أوكان-ماكشاهعلىالملثزظامأشارش

،ذلاثمل!مثاهَة.لوؤد.إ4ا)دوءا!ماساطانأنفسهيعلنحيثخراسانإلى

له.وزررأواتخذه..والدهوزرررأيونفّذ

ووج!.إريافيثميسابوهـأولأفيال!رشكعاىملكشاهجلسوقد

ةرأ.سفيلاز"كلءإ!االأولىاللرظ4ء-ذنفسه

01ءا!4اإحاةظ:نيهـاثاو،ومهخصتصفيةوكل:افيهعلىإقيض!اءا:أولها

العاأأجزاءعاى4السهلاجةنفوذبطةوثالثها،وأجدادهأبيهعنورثه

اليدلارومانكانا)قيالإسلاميةكيرالأةطاروعا!ةاختلافهاعلىالإسلاكلب

.في!اأ*لياا

41وقئاوردوعص.هـةهوبفاحيننالأمورهذهأولملكشاهحققوقد

مءوهو-بكتيجةرليتقاوردأنا)ةولوتفصيل.)1(ءخيفقتالبعد

ةبلمنسِوفاسءهـمانِوا)مأ-عاح!كان-إقولاأسلصاكاملكشاهالسلطان

ا)-لإجقة.ب!رشأحقت"واد-عىملكشاهعلىالتهردأعلنوأنهةأرسلانالب

علبهاللاشيلاءا)ريإلىجيوشهقاد..4ا)صلطعاىيلاءالاتفيمأربهولتحقيق

إيادووتثابا!،يقا!طرءلميهؤطحملكثاهأنغ!!.فيهاالكلر-!ءلىوالجلوس

راحة،13!ا!،181لم16أحما-ا!ءانم،حر.انقيمانسل!وتاهـت:اهـيمإرابئءصد)1(

-..271-?62ص,لميدن.ال!إ-ور
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ءربمنمحلفائهملكنشاهفيهالضمانءنيفقتاكبهة!ماودار،ء!دانفي

أص!منتمكنأنا)ةتيجةوكانت.والجزيررةوالحلةكالموصى

عليهفيرجولما)م!لمجوتمبا)بتأؤرافىكلفخشيه،الملكنظاممشورةعلى

اكهَسبكما.لهالأمورواشةرتالهدوءوعمالأمنفاةتب،أحدهم

،م5871=م!048عامفياللهبأكلرالم!دقيمن4ابتقيزو!ججددااًأنصار

(.?)يدهوتأ!ظاهرتهبذلاثوضمن

وءمتشارهميوهتدب!روح!نملكشاهءرونةكيجةتحققفقدالثانيالأءرأما

السلجوقيا)هـيتادأةربإرضاءإلارتملاالأكلرهذاتحقيقأنأيرارفقد.الملكنظام

يتمأنيم!نا)-لمجوفيا)"يتأفرادإرضاءوأن.-عدده-وزيادةالجيشوتقو!4

يردههاوإطلاقالمؤو-ةا).لادعكالسلطانةبلمنكولاةت!نهمطريقعن

قدشةازدادواكلماموةازدادواف!لمّما..3بقوي!ثةرهمبمامدلمكاحهمفي

ا)-لمف.إرثعلىالمحاففاةتتمبذلكو..ا)بلادعلىخارجيئهجومأيصىدءا!

.الأءرهذاكحقيقمل!شاهتصرتكيفنظ،رأنبىهو)4ويم!نا

يح!صوخها-اه!قئلمهبعد-اوردةعمهأبناءريىفيءرمان-ركةلىزنجده

بلادمنءلي!ااتولىا)يالأجزاءمُلثأسةدكا.)2(حكمهاثوتوتوار

فيوذلك،"تمثر"إديناتاتلأخيه-م7501-هى468عامحتى-الشام

لأجزاءاءإ!رةأةو،!اةواوا)فت!كلهمةليهإفؤضو،م7701=!047ءإم

)3(.كلتة"لملاًعليهـاثدهينصعيىا)ي3حوزتهنمباقي

-67A"سنةشعبانغررالثالخميسرايلة*.،حصاهعنها-فيالخلافةالمقتديتوف)1(

ممر،طبع؟سلجوثآلثختار).3!اهماوبا-به3اللهكأأكلإاغائمابعدم7401

.48(ص

فبوءرفوا،18711=ء583عامحتىحكمهاثتوار"ونالأسرةهذهأةرادظل)2(

.1(ءرمانصلاجقة"باسمءالتار

.11!أخااصلابمذء)/براهـءالىتأستارأفيفتءرلةدوتألىي!.نتثلىتمكن)3(
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أبناءمنوهو-(اسراثيلبنقئفهشبنسليمانَ)ملكشاهُءيّنكا

ءا!ليحافظ(ا)!ةرىآسيا)أرومابلادعلىواليآ-بكجغريعمومة

.)1(أتاليمهامناشطاعماورفهح،بهاالسلاجقةممتلكات

أحسن،إلىحسنمنا)!وحاتسارتا)-ياس4وتلأثا)"تظءاذلكورفضل

ا)ثالث.الأ!روتحفّف

عامأبر"4عهديْبدأهةدكانا)ذية"حهكلإكشاهواصلا)شامبلادةفيئ

والأرمنرجا)3بلادإخضاعفيالأخيرإنشغالإتانم0157هـ-463

فيأنصرابردضحقققدكلإكخماهوكان.ديو-"ضسرومانوسمعوا)صراع

أ-زاءوإخضاعالمقدسبريتدخولحدالاْكلربهووصلآنذاكالامبلاد

ةتحها.4بؤتهاصرومحاا)قاهـرةلىإا)بو-"علىشبكهمما،ةإسطينمننحضإفية

عنأدفاعاقيا)فاطى."يناسضطتةلولااكأزمهؤيمايفاحماكشاهوكاد

السبوقي.4شبابالنهايةفييمةا!زوإيقاعهم،4المديض

فيووة!ق،الشامخةءماودةةررؤقدساطانأملكشاهصاروقدوالآن

الدينتاجأخيهتنبر-*!ذهسيطرتهوأ!د.أ-زائهامنكأيرعلىيدهوضع

إلم!حلبضمفييفاحتشوكاد.م7701=!047عامفيَعايهاوا)يأتض

همواضطروالل!ودةةافطر..دكلمثقا)فاطه.يرنهاجمأنلولازفوذهكلنطقة

م9701هـ-ivyاعافيوذلاث،ة:الدوندمشقةلىخل..الإنسحابإلى

لحكمه.اًكلقير!نهاجعلو

تطا!عات؟نمسهاهيئ!إكشاهتطاصُعاتكانت..الص!رىلآسياوبالنسه:4

ا)رومبلادة"حأنّ-وا)دهشأنشأنه--يررىكانلأنه.أرسلانالبأ/يه

ا!شامعلىالسصيطرةطريقوعن-ؤةحهاطريقعنيمكنهإذ،1)بالغةأهه."4له

الدوإ"وهي...المناطقتاثفيإروماجقةسا3لدولةالحقيقيالمؤسسملي!مانرمتبر)1(

.00131!=1.لم.اعاصفحكمتإقيا
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!بر"!4وألت،واحدةلؤيادةخاض!اًبرأصهيالإسلاالعالميجعلأن--وممصر-

.المقدسبر.تعنيدهاوكفَقيطِاوهـزالم!ى-مد.4ضىا-الة!لعالىقادرأ

نةوذ.ةبسط"وما)ربلادعلوا)يآ!اصث!بنسايمانقيلمهءنءتنوقد

ولالي4عالىكذلكوصهيطر،ل!رشهكلقيرأواتخذهاة(قولم-4)ولايةعلى

1عامفي(انطا!4)عالىاس"ولىو،(سراآق) 840 - .a tVVبهارأخىو،م

4-338)-ةةثلاثينوتسببموما؟4كلدةهاحكمهوأنلي*دإروكلانايدكلن VV)مه،

اكوصط.الأبريضإبررااحليىوإفبذلاث4إساجوقيالةالدودحدو!صؤأ:

.إروصاناقلاعكلنا)!جربر:فهمهأخهـضعبلأبباعهبجهدءإكشاه3صةفإولم(لم!91

الذينالعاماءبهاتنجا-ةقد.ينالخازمنللازتقامإنهـراءوراماإلى4جىتوكا

أحهد)طةيانكلنلهممخاصًآءةقذاًاوؤيهورأواالخازءين!ففيي!جمثمون

م!كشاهأخضعوقد.(نصرالدينشهسس)أخيابنوهو(افيا)تورخاذ

بن-الحازمنهوو-كش!روالياضطرثم.خانأحما-وأسرسرورةند،نجارئ

الةبائلزوراتءاى!ئيهماِ.ا)سكةعاىوفيقشهالخطبةأبالىمهيذحرأنلىإ

اقيبائ!!الضلثازضمأذبر*د4غازؤرعا!ا!وأخضع.سهـرؤةدؤربالمةيمة

.ذزرإثاا

منواتد!وا!دتنالصحدودءإكشاهالى،طانزفوذوعححل--أ

لمحا،(أزطاح-ةأقي)اكوسطالأبريضاا)برريىواحاإلىالشرثفيكش!ر

،والشاءوا)*راق11!رىوآسياإخهـراوراءماوبلادبأسرهاإريرانثم!!

وفي-نحه.ا،-"جيإمالمايهددرعبءصدرالسلجوة-ة41الدووأصبرت

كرناككانت.والحنكةإقىوةاس!اسةعنا)ناجه"صارات:الازهـذهوح

.رلمأضرىأوبصورةؤ-هاوأقَّرتإةا"-ولهات!رضتالتيا)هح!ب:"بعفالمواقف

بركلىالخاصةتالممتاحطحولوت-!ساء!انلي؟تدلتقداعاةزاأتكلنها

..انطايةعاىاسة"لاثهبرمدحابعاىيس!توليأنسا.-جانحاولؤقيد..كلفهما

نءصةرشهـرفيحابةربلصَدارةسو!!-ربثة-إف-ءشاضطرمما



حلبإلىلينفسهماكشاهذهابالأءراف!ىوقد.م8601-ح!947أعا

حكمهأةقىتشأخيهولا،إلىاطمأنوتما.أا)هازف!رمنةالآضر-صادىفي

.إرومابلادعا!سايمانأبخاءحكماأةرّو،الامبلادعا!

عاىاضهـرتقا-جديدةخطيرةقوةأنأيض(العص"ةالمواقفهذهومن

لم!ايسبقلمبح!ورهَالسلاجقةيهددخطرمصدروباتت!الأحداث!

مى=483-ء4فيظهـرتالتييئالإسماعيااك-!ةةرقهَهىا)قوةهذه.ث-ل

.)1(كةجرةأصماءالظروفوَت!--رالوقتكلروريمواتخذتتم5951

التاريضذلكقبكوجودلهايكنلمحاءهـإ-4الاسالث-مةأنهذام!ىودليس

منمضفرقةرقاعفي3دعوينشرواأنالاسماعيايوناستصاإعةقد..إيررانكثن

ثنالسامازمناطعامبرمضرعهدفقوةهاي!هـووأن!أخهـراوراءماوفْيانإيرر

إسلا-مَةوازوي!تال!زءهدفيتلاشىزفوذهمأنإلا،زيارلآمنوالديالمة

.إصئاللهذهبوحمايتهمباظإيفةالكهجرتباطهمالارماممشاهعاىالسابرقين

عاببنحسن)الصباححسنيدعلىتيفةبصورةالإسماعيايةعادتوقد

!*يئ.الخصوموالمعاركلنللتخاصرالاغضياليقطركفسهاتاصارو،(صباحابرت

بهونهفي--ركتمقائدأنهو..بالذاتا)فترةتلاثفي3قوفياصروا

قا*4علىالايتيلاءءن09011=!483عامفيمم!ثتد-الصباححن

لمنظض4اًو"رحزكلتراًا،-عفتههـاتخذهاة"تإرا"تدعىا)قلاعأقوىصت

.4أهداؤنحوانطلاقوزقطة

!بادىءيى:يلض!يعركلنك!!ةةلاإا)ره!بةالمنظهةهذهعد،-توقد

اسلاطينواالخانحاءنلويغضاالإسلاكل.ةالأقطارا:هاةداؤ.يرمثرزتوا!دعوتها

:أنظرأ-والهاوال!ضههـعنأصمائهالم!رفة)1(

،ء3013الآضرةاجمادئ01فيررال!رذاتمصابعةطغ.ملال!ط:الأئيراابن

.آ%رموضعفيغصتلا5حديئا!اأؤردوسو:./مدهاو.،801ص!
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.يالإسلاالعالمأرجاءفيعبأراولي:ةون،زراءا)وو

ةقد،4السلجوقيالدولة!مصيرةفياًخطجردوراًا،نظمةهذهلهبتوقد

نءيم!نهانحوعلى4ال!ياسههذهتو%-4وفي..ادولةاهذه4سهيايمصفيأفّرت

خطرها.تانادي

أ-صاعهامنا)فدا:ءبنتمكُّنكلإكاهعهدفياكظمةهذهأعمالأبررزومن

ذلاث،م2915هـ-475سه"ةر!ضانمهناماشرافيالملثنظاماشءإل!ن

.4والضارويدهالمف!رإطانالم!عقل4بمثابركانالذيالخطيريررالوز

وةسادللإلحادالدينوأهلال!وامليتبهلاحتىلإبادض3كلإكشاهلىمىوقد

كلوشوعفيدخلالهأن(الملكنظامأتباع)انظا":ةايعتقدلاوحتىالاعةقاد

للغايةساءتقدكانتالم!ولا)وزليروبر!نبرءنهاملاقاتاوأن4خاص.اشجاله

يلي:ؤء!اناخِّصها)1(عدةلأص!بابالأخيرةالآوزةفي

شثنةإداىة5أنصاأت!ماعهلهأقاأرنائهعاالملاثنظاءاصكاد)أ(
ربرو.ور.و.صا

هاصكرا"الدوأءهافييدهمتطاقمةوالى!لا-ياتوتحهم،لةالدو

.4حهيظةثاروأ،كلإممشاهغضبأمما..هايروكه

إ؟نوبر-يخهمةلوقيبا--كللمكشاهالساطانزو-4-(تونخازركان)سَمْيُ()ب

،إوزليراعلزوجهامححدروإيغارها،لأعدائهوارضم!ا"هااطكنظام

عايه.تسهيطركانتنهاوأ4خاصه..ياصها!فزتصديقإلىالساطانوكليل

علىتشجعهابصورةلةالدوسياسةفيبالضلىخّللهايسمححكانأنهفيروىو

:ثا.يحدثماكلفيرأيهاؤرض

ارء"!ضد4وقوةإلىيررجعالملثإخظامءرا!تهافيا)سروكاق

:أنظرالنقطةهذهحولالكثيرلم!رفة)1(

،485سنةدث-وا،الكامل"134-132ص+إبدن،الصدورراحة:ند!اوإرا

.63ص،مصر،سلجوقلآثحتار:قيأبن!ارا
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،ص:وات4العهرمنير:إخالذي"محهود"الطفللابرنها4الولاير-ملفي

.الأك!!الاطانابن")بركيارق"إولايةاتكونأنيفضّ!كانإذ

شخصية.لأسبالىبعايهينوالحانةالملثنظامكلنصبفيالطاكل"؟!ةكثر)جى(

صاحبازيالثيرالملأ!تا!حتقأوأعظمهمطههآهؤلاء-أكزوكان

وسدلد،الاسةيفاءديوانصاجاإقُمىااطكومجد،الإنشاءديوان

ض!

أحدهماصطاعوقد.ابيثلىءرضديوانصاحبالشيرازيالملث

-ماهابحيثوتألىيدهاالسلطانرو"4مهانح!بمصدالملك

الملث.نظامكلكانأوريررئه"يخهبشأذالساطانتحدث

ويوغرونالساطانلدىبالوشاياتيىهونوأثالهمالطاء"ونهؤلاءوكان

إلىطريقهاالمساعيوتلثا)وشاياتهذهوجدتوقد.وزيررهعلىصدره

في-رددأفءير.إوزيرراءزلفيالجدفيّفكيرإةاإكأ4ودؤتةالساطانقلب

أبرنائه،ولوزليراب"شمنيكروقسمالشعبحبئ&4Aةلمهرةمهأشزماتنةيذ

له.ءز41حافيضاعالأو-و!تلالاضطراباتوت!م-ا)ةكنتثورأنوتوقتُعِه

اىإبهماالأحداثدؤمتأنلي*دوالوزيررالسلطانر؟تممكنآا)وةاقي!دولم

ةظااأولادمنولدح!روواليتنازعم2901-!1485عاؤفي.الصدام

يررهوزالساطانةماتب.لل!اطانوثمماه..ءلثمان41لماثشص-!يد!الملاث

ازيالثيرالملأثتاج:عدوّاهإليه4حثما..قاص"4عباراتضصّنهخطابفىِ

:الساطانخطابفيجاءوقد.إقيقياا،لماثوءلى

ؤماهـكليماتالي!تواذا،آ-رءشيئة!ذاالملثنبشريكيكغتإذا"

أكلرىأ!درأنبدُ!قيةإنتةمللمةإن..حد-كولزومولدكبر"أديب

.1(بر*زلا!

Iءةمأأش!دوةسوةأحشالمحكنظامهـدبهان cلدإطانضطابهفيقالذ:

دزولبرزارتيكلرتهطملككوأنالملثفيشري!لمثأنيتدريألا"
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اصمهيداإصلطاناموتبعد-الجيشجمهتا)ذيأننيتدربَألانجبزوالها

..نجالمُلكأيىبابلكوكحيأتأالأقا)وف!حت-ارسلالاألب

.1(أسلمثرةوقمنالىآجامهقطسقطتوزاررتيانلو

على!قدمأنملكشاهيرمتطعلما)ساؤريواكحدال!جميرأأصدااهذاو.غم

-رّضالذيهوأنهونال!ثيرثرىأنءرليبآليءنلملذا،الملثنظامءزل

بهنهو!!.اعإتزافيهثارالذيالعامنفسفي4قئاءا

كا-م2901=هـ485ستةرمضانمنالعاشرفيَانملثانفاقُتلوةد

آنذاكوكان،الاسه!اعيليةدافيةأحدخن!رمنط!"4إزر-ا)قولأسلنكنا

عا!(صرنة)4مديرةفياطياالاشتمولَد.ر!بئادفيصرا)سلطانبرفقة

زرصهم.فيدتخفىو،شإدراواملابس،رت!ديكانشابفدائيلىد

ادثا-لوأهمءنر"د4إزبلفر!سبجللاأءراًالملثنظاممصرعيعضبرولا

وصوابالعقلورجاحةا)شخصيةؤوةبرينصبرحكانفقد.ا)سلاجة"ئارلحفي

ا)صلجوقية.41ادوابئيانتدءيمعواملمناًح-يرعاملارهثبسخيث،اكدبير

..بارعسياصيوركوز4ءظمضجوارإفيجىحكانبأنهالقول"ايم!تكا

.الواس!4لثقان"اًنظر..بال!لممأ!الاشتخاوال!ابرةممارسةءالىفاث!4كلقيدرهَ

عاىكرلففهـو..وراءهخلّفه1)ذي"ةامهسيات"!ابهذلكعلوشاهدنا

دوة،4وا)مميابعيةوالاج!ضط4الأدبياحيا)ةومنالأه!4امنعصجمرةدرجة

منا*درداأنشأكا.ا)رعيةا-وفايهالملكءلمي!اث!يإثبا-ا!الألىضمّنه

.نيشابورو.بغدادفي(اخظاميةاالمدار!د)4باسهاشت،رتا)يالما-ارس

التاليالث،رفي)1(-الأرجحعاىكل-!وماً-ملكشاهإساطاناماتوقد

انظابعدقتلانهورقوا-؟..تمتولاماتم!خ!اهـقدبأنتقطعالتيإطائفةاالأثيرا:تطثل)1(

طبيعيةميتةماتنهأحّزربرالتيالطائفةيالبندارفيحكليينما،ليو.،ثلاث!توبئلاثةالمدُ

-.58ص،مصرطسلجوقآلثحتار،ء485سنةادث-والحَا.ل:أنظررقت!!ولم

if



هـ=4048لصةشوالشيرمنءث!سالخاكلسفيوفاتهوكانت.ليرالوزلمصسع

تحوم:!ةالعفيجعكمما..فزطليومأوثلاثين-4نجهالوزليربكلدأي،م2901

ا)نظامية.حول

ي!د-ا)!ميا!يحالممىسفوقمنفاء!طواخصمكلهـء!اإلننقولأنيم!-ناو

عهـدر!نلىفي!لحادثؤ،و..ا)سلجرقيةالد!لةفباكاريخيةالحوادثأكلممن

زلزلتوالسلطانالوزرربموتو.واكفككال!رقةوعهـدوالاتحادالتماسل!

بينالجفوةوتدخلت،!ال!رشلمءااكنافسنارواست!رت،ا)!ازلزالىولةا

.)1(لل!هودونتضهمحنثهموحش،رحمكلنبية،مء!وقُطع،ا)ملاط!ت

أخيهمع-إ"ظاميةاردهليؤ-ملكفاهبن)2(رركيارقفاهـع..قياالهلىففي

)1(

)2(

كبئ-الأنورواندفيوردبريتإلىهذاح!مىفيأشندو،مقتولاأ!حوفاتهوإت

...ماكثاهبئسنبربئلملكشاهمدحهأثناءفيهلىقولالذكَب-سنبراصاطاناشاءر

:عصره4عظماأحد

...:أحياهملا!اهتتلىذعرى-ددقددنبرمأتمكانإذا

.ملكشاهالمعظغأيها...وهرحهالمأتمذأ،-عيدفإنك

سي:الفاراكصو

رهـزوكأا.،آنسورصعظمم!صاهايدءرهتاكأمل!ص!طقتلىر51سن!رتم.،

327ص،انرطه!!ط-ىالانورانديرو:ا.ظر

كاناذ،ةلما،"إسنوات.لم!تاهمصرععقبلدوؤدقيالأنورا-هـذاأرىرلىمززو

.51لالىكتوركأنيفيأزبنهلماطهقا!294عامفيمولده

09Iسنةوتإيرطبع-الدولءتصررختار:إ*برياابن A243ص،ا.

قولوفقمص474أعااصكلهانفيولادتهكانتوقد،لملكثاهالأكبرالا،تءو

ولادز،إنفيقولالكامل4كتابرفيالأثيرت1أه،-ا)عحدورراحةكتابهفينا-بَاوا)ر

فيماتأنهالأئيراثقولبرلى)يا!...ضطأرأير--فبوهذاهـط471عامفيكانت

.عا.،25عنء894عام

،261ص01برالكام!!ع138ص!2191)ياءن،ا)صا-ورراحة:أنظ%
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وتاج4ا،دلاملكشاهأرملةخاتونركان}أمهزتاصرهكانتالذىء!ودالأصغر

الملث.نظاممصسعبعدلملكشاهوَزَرَالذيالشيرازيالملك

،)1(لإجقة11عا!سلطانا(اتيصنوt)بمحهودالم!ديالخليفةفواعر

ووافق"َالشيرازيالملكتاجلهووزر،م2915-!485عامنبوذلث

ساطنته.عا!والعظماءالأمراء

الأءراء4كلوافةوحشاظلميفةاش!الةفيخاتونبهانتوأفلحتوكا

وسجنه.برركيارقعلىال!بضقيأرضاأفلحت..افي!اسلطخمةوالعظما?لى

فريررهمنتم!وااصة!انفي4النظاب4رسا،لىوتلاميذالملثنظامأتباعأنغير

نكايةذلكو،)2(لملكشاهعيأشسخليفة4بروالمناداةكااصفيئسلمطانأوتنصيبه

حياةفيالملأثاكفلاالمعاديلموقة!صالثيرازيالملكتاجوفيخاتونتركانفي

والآضربغدادفبأحدهما..واح!دوقتثييىلطاناندوُ-وهكذا.ملكشاه

.اصنمهانفي

إمىحب!اوابر"هابررفقةفئوص!ت،الجدليدبالوضحخاتونؤوركان!رضلىولم

برركيمارقواضىطرت،واقئ-!ضءااصةهانإ،!!رءجبلىأءلىرعلىالملكتاج

..ارالةرإلى

مبرمأ.قضاءءلميهكقضي4ت!كأ:ةبلالحلولبأنصاثزوركانرة!؟رلم

الخطهعلىثوافقلمالخليفةأنفيذحرا)راوندىأما،كتابهفيالبندارقيليؤيهدهماهذا1()

ثوافقلمالمقتدحَبالخلينهةأنالقزوثكأفيمستوفياللَهحمدثذءررين!ا.سنَهلصغر

باسمه.وخطبفوافقعادثمرالأكلأول

را)"اهطبع،ا+رلى:4اإتر-هـةا،:رلا)صه!ا-ة،76ءط،سإ!وشالآيرخزار:إضما،أ

9Irv=044ص،9133سنةانءا،ر،يدهكَزتارثخ،152ءا!،م0691هـ.

ا"رشاعلىالتاجعذقواأح!م-ى،عاما13عنلىزتدلاوعهرهكيارقبررتولى92ً(

عليه.إثفاقا...لثنلهرأسهفوق

.42ءلى،و-:ءفلدروخ،ءثام؟نا-يرة:!ثامثا
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وجيشخاتون-وركانجيش*يئءنيفةم!ركةنثبت(برروجرد)وةرب

واضطرت..ا)نظاميةءساعدةبفضلالأخيرلىللجيشالغا:4وحانت،بركيارق

فيجاهداًرركيارقوسعى.اصفهاتفياشقيرتو،ا!ربإلىخاتونتوركان

إناصفيهاجمأرادءا(4تمفلما.العددحجرالعدةكاملجيشتكوين

الملكتاجقتلمنا)تظاميةوتم!شّ.خاتونتورحانعلىوقضى،وفتحها

ءرشعلىفجلس..لبركيارقالجووخلا.برروبمردإلىهؤرارإ؟رالشيرازي

وزيرراًلهاتخذ..إ.ظاميةاء!يلبرركيارقمنواعترافاَ.!خازعدونالسلاجقة

فيبغدادإلىالجديرلىوزيرره4ليرفةوصار."ح!!نالملثعز"هوبينهممن

ال!بىسيالخليفةوطالبم3915هـ=486عاما)ق!لىةذيكلنعشرالسابم

41فيأرادمالهفتي/اسلاج!ةاعاكماساطانابهافلالاءكر(بالئهالمقضدي)

4يىءةءرم AV-فيبالئهالم!ديالخليفةيموتأنا)قدروشاء.م4901حهـ

ذلاثعنتنشأولم،بالئهالمسةظ،ريخلفههـأنهذاافهإعترإءلإنءإ!اتاليااليوم

.قبرركيار"ةبساطبدورهابديردالخليذ4اعزفإذ..ما4عقه

آذربيجانحاكم،اقوتيبناسصاعيلخالهعا!برركياردتىاك!مارورغم

مةهاووعدخاتونبوركانمنقي-ريضءلميهثارةدوكان-رامؤضآات!ار

نأءئيهلزاماَكانإذ..علميأاًاراشكلرلهفقيرلمالأمورأنّإلا-واتبالز

واليفخمم!الىولةاتاتءصهأثارها،ال!ضامبلادفينث-تثورةءإثالىقفيئ

نا.رحذكا5كلإك!ثاةضواأحدهـوو،دمدفق

الأوفLPجهافيءلميهـاهجو!4إ؟رحاب5Jاص.نتثاءتم!نوؤلى

4عام AV=برركيارقح!أتهمنح:يرءددة-لكلنتم!ضأعا،م4901هـ.

الفةحأبوالملكفضرهو،ا)تظاميةالأسرةأةرادرثنءنوزثراًلهواتخذ

.4ءةاهمضىورلها)تاستأريدليضص-الملث)"ظامالأكبرالابن-المظ!ر

ح-ير،صص!رأسءلىإليهترجّهعقَهثورةعاىليركيارقلىقضيوي!ب

.مهاناصإلىالةرارإلىمه!اواضطر،ز!ب"4منكانتيمةالهزأنصر
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نظاماءأبرت!نآضرابنأإليهف!رّبتشعمهاقياهزفسرركياقواء"

43حهوالدهيضارع-اسمهوهـذا-اللهمؤيردوكان.إ4اًوزررواتخذه،المك

ءامفي؟نهأكلو..الصحيصةالوجهـ4الأمو!دفّةليوجَهأنفاسغطاع5ودهاء

1 590 = ! t AAفي1)ري4مدإتةربلى!لمهوأنتهثلىثورةءالىتمضيأنم

وكان،المكانظابنالملثفضرأخيهأسمنتمكنكا.)1(طاحنة"م!رح

.الوزارةحولوبعضهماتظاميةاالأيرةأفرادبر؟نتسوالكلاعَاكزبدأ!ذا

إلا.حينإلىال!رشحولاعا!ةزاك،ىتثرومصرع،ءمودوبوفاة

ارسلان"ءولا)سلطانءا!خرجف!د.يدألموالثوراتتنتهلمال!!تأشا

.1(ارغون

1هـ=094ءاموفي 0 9 V2("ص!ص!ر"ليةقيوأكلرهقبرركيارأع!در؟م(

مماجالأمه.معهوأوفدت(ا)درنناصرالملك)بلقبضراسانءا!حاكأ

ليعجلجرارجيشفيتبعهماثم.أرسلانتةةالقضا?اىفيمعألتهاونا

علىأرسلانعمهفلإذ،اطربمؤونةكفاها)قدرأنغير.اك!ردبإهلاك

نأةبلبلخفي..دةالسلطاناوأق.السلطانجيمثوصولؤبلالغا!انأحدرلى

ملكه.ء4عاص!إلىبررجع

السلجوقية،الأسرةءظامفيشؤرةدال!رشحولا)ةزاعكانوإذا

بالصورةالخارجيةال!وحاتعنكاقادوصرف،ءزمهامناًكثبروأوهن

تف!كأالآضرهوأوجدقدةارالوشحولاعإتزافإن..يىابقآعلي!اكانتالتي

باكاليوأوجد،ةالأسهذهأفرادبرين-رإطكا؟تالتيليةالتهر4ا)رابطفي

)1(

)2(

85سنةصةرمنعشرا-اتحافيوبررءيار:تتق3يئبردارثموقعةفيذلككاق 4 A!

ا)رقي.ؤربداشلو4ةرثعندم5901

لعماداةالمصرنخبةواكصرةإدةز"97ص!،مصرصاج،سلجوقآليختار:أنظر

.85ءت،م9188)يدن،(ا)بنداربَا)*تأتياختصار؟الاص!كافيا)مماتبالدثن

.)بركيارقثتحيقغيرأخماسة!ركات
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مثتركمدف!اكلى*د!لم.علي!مالاكأماد:إكل؟انأؤراد!اكفاءةفيشكأ

الحالكانكاا)نظاميةالأءسةوأةرادا)سل!وقيالمالكا)هـيتأؤرادءلميهيختمع

.:ماكشاهأرسا،تألب:إسلطا؟؟تاوزليرالملكنظامعهدفي

فيأوله!ايرت!3إلمطالملكمة!لىدأضطأسسخأالملكفضروؤوعأدىوقد

ونعيْئ،اللدودينأخيهإ*دويالاتصالذلكإلى4وسيكوعازت.لأخيهالكيد

مأ(خاتونبيدةوت)6ي!اءالاشدروانصصا-ب(إتمهيّاالملكءلى)بهما

رغم..السلطانلدىلأخيهإدسا!امنوالحيلةبالذكاءتم!نوقد.برركيارق

كلؤيردَا)سلطإنُءزلد4ؤكلسعاهفقيثيئئيوأفاح.اسرن1ثي!ووجوده

شئونتصريفأص!-حوإن..وزيرراًوءتخهءخهوأةرتطَالوزارةمنالملث

تساندهكازتخاتونزبىدةلأن.دونهالملثءدردفيالواقبمفيا)وكأارة

كلنليضحضذالملثفخرَكيارقبرر"زلأنهذهوالحال!ءرلىن3ليولم.وتعضّده

-نقإينضراسانفيويرةزالملكفحضر-*لمما..4اوزررأاَقيهـياالمالثمجد

.)1(ءلميه!سخطهمإنالسلطعاىاكظاميةالأسرة

4ءتإقةلموه"اءيايةالاصء*هـأن؟حر-ارقبرءفابد!ره(أزر)الأءيراروا

.شرهوهوحنمااصف!إننط

الملاثمؤيردنصالاإزرجدلىدمنأس4إر-الىماإ"رسا!احولاعا)ةزءادثم

نأبعد-الشنيقءيرليركيارقأ-ف-(2)1(ماكشاهبرنبم!هـد"الملكنظامإنا

إة:اعفيالملثمؤبردأفاخوةد.ذحرنامانحوءاصاةاشالوزكلاخاليرحيا!قلهءز

برالاشيلاءائهإشرفيأفلحاك،(بيجانآذر)4ولارتفي41درأوز؟فاذهءصد

أخيه.ليدكلناعهنةزوا!اطال!رءلى

)1(

)2(

=0055يتةاتكاأنإلى!لهارلموزغذهوا،مدةبرهدإلبهالماثاةترعت-ربةر

ءإعياية.الاسليدعاصاذُ-ل-بم-!م6011

.لسهنررثقيتماأخاءهـدكان

iI4-السلاجقة



خاتونزبريدةعلىقبضحيثالملثمؤيدوبررفقتها)ريإلىء!دوتو-4

إلىوكلضهااصفهانإكإرعيارقؤربر-يخما،)1(خنقأو!لمها-إرعيارقأم-

.هـةانةخوزنسااضر

رغمفهو.ا)نحوهذاعلىليرصيارقهـزيمةفيعواكللعدةز-.بتوقد

قد،سس!رأزنبهانمنواشطذهمحسمدأ!طلمواجهةع!يرص!ءشاشمداده

ولما.صطا!قم!آليروزبرقتلإياهءطالهة!مووجههفيافيدبر!ورة"ؤوجى

،شرْلحزقجسدْهوءزّقوًاالوزيرر-يمةعلىهجمواءطابهمزتفييذفيتقاعس

علىالةرارالىليرعيارقةاضطر،محمدءمس!رإلىوحماوهارأسهوقط!وا

.ناهرذحالذيا)نصو

عامفيا)*بايصياصلا-فة4برفواءش.هـهدانفيساطانأنةسهمحمدوأعان

.وا-دوةتفيناتساطاالسلا%ة"ءرشعاىةأصىبح،م9901=كل294

يظاهـريىن!روكان،وضراوةإورنف)2(اتكلرّخس!الأخىَوانبتحارو

يكونأنعلىا)ثالثةالم!ركةبعدالأخوانوتصالح)3(.محمداًأسثزيقاأخاه

4)وإكون،زوبثلاث)4وبفرب،ا،لماثو?داساحلاناهوبررعيارق

!في%لمحز

.001ص،الكامل:الأثيرا:ت)1(

يذعرو،كةمهرأولفيكلزمقكياربررأن!394لتةحوادثفيايلأزيربئايذكر)2(

لااوندياسولعل)الخامسةفيوهزممعاركأرخفيانتصسكيارقإرأنانديا/رو

.(تيبالريقصد

،م1011هـ-494،م0011هـ=394الشواتثيالمعاركدارتوقدهذا

7941،م5945-2011 1 30 - Aالثالثة،كةالمهرإمدالأخوانتصالحقدو.م

.العامنفسفياطربفاستأنفاعاداأنهماغير

228.صةالصدورإراحةالهرإيةالترجمةهـ،394سنةحوادث،الكامل:أنظر

،ء948حوادثالكامل:الىارجع..برسنررالمتعاقةوالحوادثالوقاحْعلىللاطلاع)3(

.ء3945،494،ء094



،(صلالمو)و(ةريرلجزا)و(ب!ررياد)و(نجمجابرآذر)ولهاعماأو(ةز%ة)

منها.عايهيمةخمايفضححتىبالمحاعر)ركيارقالساطانيمدوأن

ركةالم!ووقهت،ا)وعودخافاأنهمايخر،لصاحبهكلنهماكلوحاف

،الاسقيراراْئدموهكذا.الثالثة4الم!رحةيهاوقعتالتيادة"نفى!فيابعةارا

فيالخامسةاطربووق!ت.الدكلاءويصفكالوعدخُافالحكامعلىوسهل

ي!*هـضألاعلىم3011=!794عامفيئاز"ةتصالحاض.أيضأا)مامزفص

صارتا)يابلاداسازرءلىءمهيُذحروألا،الط:لفيمحمدآأخاه/ركيارق

ولا،ا)وزيررينطريقعنإكا-"4اتكونبلللآخىرأحدهماي!بوألا،له

ا)نهـرمنلمحمديكونوأن.شاءثماأقصدفيا)هس!رمنأحدٌيعارَض

،وا)شاموالموصلريرةوالجزر3بروديارالأإواببابإلىروزبسبمايدالم!روف

،إص"!انبرركيارقوتسام.4صدةادولةا!ىيفبلادإ"راقا!نلهو-كون

الهدايا.و-بادلا

هـ!794عامفيهـيئنهالبصورةومحمدبرركايارقربهنا)محاحتموبذلك

"َالأرمنبلاد،بر"جانآذر)الشما)-ةإيملأتااتكونأنع!واتفقا،م3011

افيوبر-ةايمالأقاتكونوأن،محمدنصيبكلن(الشام،الموصل،ارومابلاد

.بررء؟رقز!يبكلن(ا!ءررياوءراق،الجبلبلاد!

هـ=894)ا)تإليالعامفيتوةيةقدطويلابالصاحينعملمإركايارقأنشير

-َ II) ( IIfلإ4والشمالمهنبرالشرةيةهااؤا-زباتتةلةالدوأتبزَوقد..م

قهلممش،بنسايمانلألناءالص!رىوآسيا،نشلأبرناءوالشام،لمحمد

سيطرةيسهيطرحاكموكل.قاوردنسل!نعرءانلسلاجةةمهاوتواليوحرمان

إقايمه.على4مطاة-امة

.132ص،894حوادثطَالكامل)1(



(1ا)ثافيمايمشإه"11!غيرابرنهبرةفيبوةاتهة"لأوص!قدإركيارقوكان

عهرهءنالخاكلسةير.إغلمطفلازالكلاهذاممشاهL.وكان.ا)سلابمقةءرشعل

وحصل،بغدادإلىءإيه1)وصي(يازا)براثالأتا4ةحما،بروهأكلاتحينليمد

،بغدادإلى4باكوبمء-دؤسارع."4ليسا!تاافاءشءاىا)*باسيالخا-فةكلن

دون4الساولءرشإيهإةسا-مبملهوزيرراًواتخذه!4جاوإلىإيازواست!ال

عالىجا-لىةد"الثاتيكلإكشاه)1وكان.عايهيرناؤ-4منهتاكرجدولم!تزز

هذافيعادةيفعاونكارواكاء"ناهوسُملتعنهؤخاأشه"ربض!4إ"رشا

.)1(ا)"ر-عنإقصاءهيدونإرمنليحَلىا)وقت

،)3(م4011=!4894يىتإ*رشلىا"2()كلإكشاهبنمحمد"لىتوهـممذاو

نءللعديدإخه،دهجانبإلىأنه-4شويؤزر.كلتازعبلاالحاكموعحار

نأجاهداًوحاول؟قصمهـملي*-4الملاحدةصلمىكلر،ربرممفاحقامقد-ا)فق

زشاطهـمرطاقوستمواقدالإص!ءاءيا!4وكان.)4(إ:دعةوافيرا)3شراكيقضلمم

لي؟ت4-امالازؤرصةءفشنصفي،تواب،1-اء!الأيضشصات4كلرعببصورة

)1(

)2(

)3(

)4(

ط(ال!رإيةالر-صة)ا)-مدبَإلىا)فيرد:سيمنرانا:الأدباتتار:إراون

.377ص

ندقي-اوا)رذكارهماوفق-برممائةوأروسبع!!أرنمصنةشمبانفيملكثاهبئمحمدولد

مرالألىبئاالمؤرخأما.سةصلاث!توسب!اعهره:برإخ،شةعثرةثلاثماء4وامتد

أشيررهةوأسنةوثلائ!تسبعاوعهرهومات...:ورتمولأكبربصورةفيدقق

.أأتاسمةو

.185ص،1)كا.،،234ص-بريةالكلرجمةا)س-الصدو!راحهَ:نظرأ

وقطعت،م9901-!294عامالحرةذ!فيبربغدادبرالسلطنةلهد!ماأول

برركيارقأخوهتوفيفلما.&حدلاماوالأخطارا،!ثا!مناقىوطاتصرّعدةخطبته

السلطنةلهصفت

.185(ءاط،أكاملا:الأزيرا:ت)

الاسماعيلية.عنفيحدأثناءا،ضص!ا!مرذافيهدورأةص-إىعوف
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نَةالحصا!قلاع!نعددعلىواستولوا،الستةمنالكثيرةكل"إوا..الم!لاجقة

.صفهاناةرباقعةإوا(ه!دزشا)قامةهمهاأمن

ح!

هـ005أعاا)قامةمحمدحاصر..انلىطرواسضفحال4ال!اقيصوء!نوخوؤأ

ءبدبناحمد"قائدهاسا-اأنإلىالحصارعايهايض"جقوظل،م6011=

ألينائه.بقضلأكلرأوأصدرم7011هـ-105عامفية!41(1عطاشالملأث

ولكي.بالاسماعمِا"4الاتصال4ليةهه(لةالدوسمد)هليروزلىلصتانير"وولم

،1(أحهد!4اسصالملكزظامأبرناءبرين!ناًليروزلهاضتار..إ"ا!راضاءريكسب

4ووقوةالاسماعيا"ةضد-هادهمحمداكأبروقد.ا)ثافبالملثلينظاموياقب

طريقازأز4عنهويؤزر.اللهس!يلفيجهاداًخطرهموصدهس!يا*فب

كا.4خاص4اهـهةواعاكل"إناءلىاحباكمصبهمما..حكمهفيوا)"دكالاحسان

عاهفيوذلك،الثامسواحلمنوطردهمتنالصا-"صدحاول4أز4ءتبؤزر

قدكانالذيالازكلسامتضجةم!ىماهفيأخفقأنهإلا،م1115=!905

الإسلاكلية.اديارافب"!نالصا"زكأوذمهنزادمما،-مشهقوادريندبّ
-خضحصصص

علىا)"زاعدقيدّهـ=511عامفيمحمداًالوةإةأدركتولما

.اعإةزالذلثا،با:سالسهببمحسدوي!"جر.السل!وقيا"يتاأةرادبرينال!رش

عاى(عاكلا41ًالعهركلنإغا)با)?ودالينهيخافهبأنوةاتهقيلأوصىإذ

أكلرو"4بسا!تاال!باسقي4اظإ!كأفواعتر،لمحمودرالأكلذلاثتمؤإه!.إل!رش

)1(
وراءوماضراسانكمحالمهكبمر/ضعار..باسص!هبغدادفي"4الخطتةرأان

الشةيقأض.4!وتبرمد4!ساطا)صرعياوارثارفهي!ةبركانإذ.إنهـرا

ا!لأ؟؟سواتتالتوا!تلبصاحبالقنرورىبقيؤلميىةو-الصراجمنهاجيذحر)1(

ةم8601هـ-947يصنةالص!رىبآسياسنجارفيلدوسنبرأن-ندكَباواروا

.97011=مر472!سةفيولدأنهالبنداريَ!بهدبرينما

.257صهـ،1342اضانيةاالطبعة،ناصر!ك!بقات:أنخدأر
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amt،واحد،وقتفيسلطانانهناكؤبات.4لاسلا-قيسلطاؤأ؟فسهوأعان

:نايرزما!ةنقسماجدوو

.ملكشاهسنبهـبننهموساطا،ضراسانسلاجقةأوالشرق4سلاجة(1)

محمدبنمحصودوساطانهم،ا)*راقصلاجة"أوالةرب4سلا-قي)2(

.ماكشاهابن

513A11عامف!المعسرانوتحارب - Aلس!ن!رالنصروكان،ما.

.صفهاناإلىلاجئآارالةرإلى?ودوركن،ساوه!نربلةباالموتةتمتوقد

السلاجقةعلساطانأبهاعرفأنالخا.مةيابثةلممةهمدانسنررودخل

منوا)هشرينالسادسفيوذلاثة"ةالخطفيمحموداسهمكلكاناسمهووضع

!كموءان.م49111سىةصه.ت،برءنا)رابمهـ=513سصث!الأولىجمادى

.)1(يضالارهذاعلبرقيةالساإمشرينواتلأرااتالهتو"كتمضراسانفيذلكةبل

الدين.ناصرمنبدلاإدينابمهزولةب،الساط"باقباختصوهكذا

شفاعةسن!ص!رقبا!ثم.اصهبهانإلىكلدحوراًوسارلمحهوداص!مابةوقطعت

كانماكلو!نحه،)2(ال!راققيعنهوأنابه،ا)مهدبرولايةووعدهأم!مود/

سا:رإلىوكتب.اًكثيرعا-4وأنعم،وشعاؤرهاا)ساطةةرسىوممنقَدكا-ركه

)1(

(2)

نفوذههذاط!دوو.79011هـ=094سنةاسانضرعلىسن!رأخاهيهارقبررنصب

وبسطةام890=*194عامفيوطخارستانرمذففتح،اللطنةتويتهتبل

"بله،مناجمأواعليهاوء-ش،10111-كل594عامفيالنهـراءورماعلىنفوذه

.ما17Iهـ-511عامفينويالةزأرسلانثاههزهأنإمدغزنةفتحنه

حوادث:الكامل،376ص-ريةرالهجمةالر-الادبتار:راونر:أنظر

fA 5 ، f A Iهـ

تارثخؤويخطىء،المبالغةإلىوثممد،بالتفصبلالحوادثهذهدولشَاهيذعر

.ومحمودسنبرإ؟تكانتالتيالواقعة

.013ص؟اءاكرررتذحرة:أنظر
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منيدهثحتكانماكا!لمحموبوأعاد.الخايفةوأعلم،بذلثالولايات

.(تونخاطكماه)ابر:"ة4وزوبر.كلنهااقبه)يرا)ريعداهـبا..أةا)يموبلاد

.)1(ساطانلقبحاملا4سة14مدةالهراقيحكمعمودوظل

وأ.طّاتالهراقمدنكلمنالضرائبجمععمَالهإلىلصنبرووكل

ا،مالككلساطان..(الأعظمالساطان)ا)وقتذلاثكلنذوصار،ا)بلاد

نإ)يقالحتى.الأنحاءساؤرفيالوقت؟رورنةوذهوبسط."السلجوقي

والطائفوكل!4ا)يمنبلادأقعىإلىكاش!رحدودمنوصاتقد4خطهة

يخطبوظل.ارومابلادحدودعندوازةمت..وآذربريجانوعمانوم!ران

.T()عاممنبأكزوةاتهرمدحتىالأع!راففيله

سلاجقة"اسمإةإريخافيعا!هميطلقبمنالوضعهذاعا.يخاضرجوهكذا

عنلهما،-هـيزبذلكسمواوقد-ذحرناكما-س!شرريمثلهمو"اسانضر

كانواالهراقسلاجقةلأن"ا)مظامبالسلاجقة"سمواكما.الهراق4سلاجة

بها.لهفيعترب!دورهكانالخايفةولأن،بالزعامةلسنبرةونيعتر

الدولةإلىي!يدأناستطاع4لأزأنمارا)مظامالسلا-قيةآضرسن!رويعةبر

س!طانلإ!رةخاضعةأ-زاثهاكليجعلوأن،ووحدتهاهـبضهاالسلجوقية

أرسلانوألبط!رلأكلثال..اهظاما4السلاجةعصربذلكأعادة،واحد

لس!واهت.جرلمراثعةبصورةا"قاعامنآكثيرشملقدزفوذهإنبل.وملكشاه

قط.الدولةهذهحكاممن

العلمو!رعزجميعاا)ناسمقصد!ىنبرعهدفيخراسانإقايمصاروتد

إليهم،ويتةربء:يرااحزاماالدينعلماءيحترمشخصياهووكان.والأدب

..عليهموركدقالث!راءحولهوصبر!ع،جهمو!ليوالأبدالالزهادإلىويميل

محمودلخلفاءبالن!بةسارثاالوضعذلكاستر)1(

.026ص-الحرلييةالترجمة-الصدورراحة)2(
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.يوالأنورالم!زي:ينالم!ف،ورإفاربينايئالشاءربي:"مو..ن

صهخبرهافأخدهلىطالنهـروراءكلاإتايمفيرةثرهـؤاصت524عاموفي

وتوابعه.الإتايمهذاعا!ة:لمهمنوالياوعتن،ضانأرسلانتاثدهاعلىوقضى

تطاولواوظلمواوبغواووحثص44كدواءأكلرطغىلسنبرالدنيادانتولمّا

ءلميه.بعض!موضرتَ،ف!ىإداالض،روراءماإمايمفيعاثواو!)1(ا)رءالى!ءاى

21(ةالأخيرأيرامهصفوت!!رالمؤ،4الأحداثوبدأت

أس!ءالىارزمخرإلىا-يراإلىاضطرم1138=ح!533عامففي

وبركعصاهوءلم!هاتخرلأنهمحمدءتأتعىزصئماهخوارزبليحارار-رجيثا!
ط-

)3(1.- .)4(أتسزمثاهخوارزبئاوف-ل؟ارزميهالخوافا!ز..فلاو.4ت

،(محمدأخيهثا)سليمانا)،-ينلغياثوأةطحهـاةاخوارزسهخ!رومل!

إلىوأعادوهاتزصثساهخوارزمعالخوارزميونت*اون.كلروإلىعاثداوءرّ

زتألجأو.()ْيصخمرررل!صص!هيتهـماحرببب(سلجهان)ادوطرو،شهءر

هكذاو،ا)طاء4وبالولاءلهت!،دأنب!د..ءخهءفاحتىيصنرراسض*طافإلى

..مزخوارفي4كبدووالاحتفاظالحكمفيا)-قاءايضطاع

وراءفيما(اظطا)زءجهأ(كَورخات)ثختورالمومشاهخوارزوتراسل

.276ص.م1886إيد-!العصرةوك!بةالصرةإدةز:الأصفهانيالعماد)1(

ضراصانمالثتولىمنذ-.*ركة91خاضسنبىرأنالتارتحيهبأصحابيذءر)2(

وهنفيهالى!بهنم--حصمهمنسنةإمونأرانقضتأتإلىإركيارقأخيهقبلمن

اصانيةواالخطا،دعا!الاْ:لىيمتههزوكانت.7بافدَخ!-،رررفيإلاهزيمةبهتحلولم

اكز.اليدعلى

(r)كل.533سنةحوادثثالكامل

قدسن!:أنتا،رهذافيردوت.631ص2بر،ا-يرايب-:خواندمير:أنظر)4(

نصفن.إف.صطه.3.اتزا.ْقطكل
ص!.-!ا

26.ص11-.الكامل)5(
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جيشاْسرعاىخانركَو!الي!فسار.لىةصرممل!4ءاىبالهجوماهأءرو،اك،ر

.)1(م1141=مى536عامفيذلك.تفار-!ا)فثلاثماثةقوامه

أعمالمن(ةطوان)فيواياهموتهابا!ةالخطالما،تاةسخبرتوجهو

ةيهابثقله،كلة،!احلألقى4طاحتم!رءةرحىإطرفيناإينودارت،-ءرتضد

=-*4360!ىتصمةرثيركلتا!الخام!ئي(ءمردلم)واديردءىوادفيذلثو

فلجأتالأدبار-نركأوولى،المسلم!تنصيبمنالهزيمةوكانت.مااiا

بلخ.لم!إكلةهاوكلذ-رلىإ

والأميرسجستاذصىاحباسرفؤ،-..يررةكلرتطوانم!ركةثنإوكانت

.)2(تجيردىالساطانوجةز(خانون!رحان)الأصرفيوفتكا،قماج

الفةءثراثىواحدة4.*ردَفيوفقد:4ورءتجنودهصتلاصتالآوقتل

.(r)الى2َءمحاأصحابكل!م

)1(

(Y)

(r)

.المصادربعذ!في-نردكاالتاررهذاقبلخطائبينوالةرهعنبربرجنالمراعبدأ

50114اعافيهاجحهمالذبَهوسنبرإنو/قال = ! orا!بوهاوأْ!م،م!

وازعاجهملهالتابحةاصقالمنابعضعلىعمإغاىبب...كهمعفوه.كأاخوتأنبعدإلا

عته.)ر

،905ص2%ا&ير-.يب،172ص،ليدن+رالصااحة:ذلا-فياْنظر

ص2برانا-ردتادإجماتيرحتار:صفااللهذبريحط253صط*صلجوثَآلتتار

.33ص11جيالكامل190"09

61.صثال!ربريةح!ن!تالن!-أعبدزرجمة-هـاوحاضرماضيهااناثر:ليرو

الأصرىوأنةدينارنجصمائةاقديتقا-صنبرزوجةأنالمؤرخ!تبعضيذحر

.برصنررولحتهوامدةبعا-واةر

نقلا944ص،اذطهـرطغ-كَزثدهخنار:يوالقز.ستوفياللهحمد:أنظار

.الكاتعمادتتاشعن

.31ص11تَ+إ؟سا.كا

0V



كَورخانواستولى.)1(ا)نهـروراءبماوال!فاركالزوالخطادولةواسةقرت

.)2(وبيهقونيسابورسرخسوكلروعلى!الخطزءيم

توةظهـرتأن%رثرتهامنوكان.يىن!رجهاصييمةهزأولهذهوت!د!

اسطاعتوقد.حسابهمعلىورتعضهانفوذهاوتوسعالسلاجقةتنافسجد!دة

وبلاساغونكاشةرفيالخانيينأمثالا،م!لمه!نءلموكتضطرأنبالفعلالقوةهذه

الهزيمةهذهإنبل.صاشرونو!ملهاابزء4ُدخإلىهاوكيروصارازوخن

والازلتصاراتوالبطشالقوةعهد:سنبرحكممنعهدينبرينفاصلاحداًلتعتبر

ئم.االهزاجهـ4ومونهياروالاالضعفوء"د،اكوالية

يخية.تارلمحةمنتخلولارشعاأنظمإلىوارفبادلحدثا!مهزّوءاالش!رنفعلوا

مواسيا:حينيخاطبهسنرر،بهامنيهزيمةأولهذهأن)3(يؤكدأحدهمفهذا

..لصنانكبفضلالتقامتتدالدنياإن،المالثايها-

.ستة04طوالئكاعدامنسيفكواتمم

..إقضاءافدلفذلكلمثأصابهةدا)سوءعبنتكنفإن-

.)4(واحدةحا)4علىا)بافيوحدهوالله

)?(

)2(

(r)

)4(

عنوةخوارزمشاهءصدالديئعلاءمنهمأخذهأنإلىالخطاثدفيالنهـروراءمابقي

،م5012=ء612عامفيكهأبعدواإنهموقيل،م2012=كل906عامفط

.م3012=هـ006عامفيوتبل

ا،81صاقوالهرراناسلاجقةةء406سنةحوادث،الكامل:الأثير!تا:أنظر

.م0091سنةمصرطبع،سلجوقآلفيتار

.937ص،(بريةال!رجمةالر)2-انلىرإفيلأدبالىختار:ناوإر

تلامذةمنوتلمبذالسادسالةرنث!راءمنوهوالكاتبالدثنةريدال!ثاءربهنعني

.سن!رشاءرالأنوري

الفارسي:الأصل

خواستكينزأعداسال-ه!!توتيكلراستشدهتوجهانزسنانضاها

خداست=ندستبماحاليلثليكهنكه!3قضاستز-آرسيدبدىرحيصمم5
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)1(البعضفيرى،والخطاسنبرإينالصراع4ئهاةحولالمصادروفلمف

زوجته،ليفضديدثخار055!:لى2دإلىواضطرأكلرهعلىغلبا)سلطانأن

!راعيوأءطاهمصالحهمأنه)2(الهمضرىةبينما.ب!مالصداميتجينبأص-حو

.4زوشلهأعادواهمبدور3وأ،بلاساغونوالركتان

-خرأنقاطعأثهوتأتثبتديوانهفي)3(الأنورِيأوردهاإشارةأنغير

.ءنوةأخذوهماثمأتد-كلندواستر،ةفتربهدالخطامهزةد

سةجر:مولاهأ0نحاطهذهإشارتهفييالأنورقوك

.ر4اشتردركابكلأن..راسخةوتواعدهثابئةالملكقوائمغدتالآن-

..الخطالىدعا!الملكأكلرفيهـااضطربدامأأأرتر)قد-

ءرشل!.واحتضنتفاع!ذرت(الأيام)خجلتثم-

ا،دى.قياوزهرغمالتفاتأطت!رهاولمالعدوأعمالعلىمولايياظلكتُلقولم-

به.إضراردون،ي!ثاءمابعمل:فيرد..أيامه!فررضاها-ل!،-ة-ر!"-فقد

.ثامولايشكلكلرتابمعلىةسمناتولى،امعالمانبامنجوجانه(لهبركتو-

،901ص،4131صةمماهبهمن،انطهـر،خارثالتوب:وينيالقزيحيى:انظر-

.173صةيدن،السرورراحة:اراوندقيا

.944ص،انطهـرطغ،كَزثدهناريخ:وثفيالقزمتوفيالذحمد()1

(T)262ص.ناصرفيطقات.

.9116r=ء565عامفيوتوفي،أ9901=!294عامفيولد،شبرشاءر)3(

ءاالفزةتلكفحشاءرهوكان...اطربرجةمراقعهأهمفي"سنرر)اايلازوكان

أهميتها.لإشارتهيجعل

نلت؟،وثرهوبر-4تعصره:الأنوري:عنواتالأنورتيعنثحاكتبتوقد

.الآنحتىال!حثهذايطبعولى،م7191مفي5ردهـ عااا-الدكتوجة



.4بيدتفترةالث!بانوأمسك،ددميهفيالشوكَا)ةجمُوضعحتى-

.الام!!رراضرصورةاللعليلمثموكبمنالم!ركةاتخذت،ا!جاءروم-وفي-

الخالق.قهـرةصور-جيشكهجهاترفضل-القتالواتخذ-

..الخمربن!ثوةرأسهاتلاْتحين..المُلاثبنشوةاغزددخصماثكانفل!ت-

..ارقيروالاتاظلمودلملكهوكسب+الملكبأذيالت!لمق4أزالأمل41فصوّر-

.)1(مثلكرقفاملكءلميه:افاست..غافلا4ءةونامالمُلث-ركؤدفإنه-

حص،

أجزاءوضم،ءلميهدوالتصرسهنبرمولاه؟ةاوءةأفزيمةالهزوأشرت

.وطاء4خضوعبددءلميهالإسلاميةالأةطاراوتأليب،لىدهتحتماإلى

..يىنصرءرشعلىوجل!س،و:بربهاوقضإ!كلرودخلأن3كأف!ا

(C)للأبياتالفارسيالنص:

كخَتاكنوناصتوارثLI.باى

ليييخطاسراز،-ند

آمدبازبعذرخا!اخج!!

نف!ندقيخصماكارليرسايه

jJ)سهدوضرورتيبرصهمتث

إ*ذاشتبا-واهـجهاتابَكَوشه

سبردخارستارهتاببايض

لعلازطرادة!كه،هيجاروز

س!هتاهزهززاركار

ملك.ممستيشدءره5-راخصم

بشداشتأملدامندربابَ

بكَذاشتغفلشخوابدرملث

لأنوااندثو

كاَرفتاستوارتوركابكه

رفت5كنارر5خطهنازملاث

كاَرفتكناردرتوتختسر

رفت5كاربرجثسزاندازهءرص"

فت!ررخياباديارنةا

رفت5شهـريارتختكَوشه

رفت5مارزمانهسشبدا

ءَرفتزارلالهشكلم!ركت

رف5َدكَارعرق!رصورت

رفت5نجارز!يدمماغشجون

!رفت!ارباملكدامن

كَارفتهوشيارتوجوتملكى
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،العلماءولىل؟وبيهـقفيسابورووسرخم!اسانضرفيأنمظاعاتات!بوار

وج!لمهال!ىنبىر44الخطوةطع،والأكأياءالساطاتأصحابأموالونى

.)1(كفسه

ءامل!ن!ر-"الخطفأعيدت،استياءهموأبدواثارواالأها!أنغير

15381عافيو.م1421هـ=537 1 43 = Aخوارزمإلىيىنررسا!ا

أكلررةطتموأن4طاعةءاىهيجبرأنعلاعايتو،ها-حاصرو6أت!زمناللانضقا

إلىبأأنلولااك!ردالثاؤربذلكلي:طشأنوهـم.)2(جدلىدمنالمما؟4

لهوتركوصالحهءنهفعفا،اسلاءوابالطاء4وت!ءدوالاستعطافالاعتذار

.وكلرلىإثدأءاةةلومزرخوا

قيددم4711=!542اعافيو.سنينبفئ!بيتكيااطاالأحوها-أتو

سنبرورأى.ثانيةال!صيانأإأفزءادف!د،سخ!رةثازروثارتاعاةزا

وكان(اسبهزار)قلعةإلىف!ؤَجه..ئورتهلإضءادالوحيدالحل!وا)تمضالأن

زأففعمد.فضحهـامنتمكنحتىوإصراربرإحكام!اوحاءس،بهاتحصتَنةد

ا،رةهذهفياكأذارهؤ.لقد(سهن!ر)أن!بربومن..ثازية"علافالاشإلى

أؤدامؤرسخت،أخوارزءلىأةرَّهوبرلتذلكب!د4بربار:لموتركهأتضهاً

.ا،تةوا)قوةليقطشوثقت،4كد:

وقسى"اث!نخصاإتحارها-دءاىا!زيمةطءموذاشهبر-نبرا)?ريرت!دم

إدورافجاءط1)زءن4-ثافىزلمذلكومع..اظهـارزكلي!تإضضاعفبالأءرلين

ا)فو!ملكحاصرم2115هـ=547صت"ففيئ.ا)كه!هـرينمعرصطكأع3َي

منوماربرإد4وأ:برنابءس!رهو"يبهـراة11إكوربَاحم!؟شاا)دلينءلم!ء"

فيلهفة"ت،ء*4يىن!رفسار؟وكلإء،1و-اءسمداباخإلىلصارتم؟ودإرااةهـر

34ص11بر،الكامل(1) ، rr652ص!سلجوقذآتختارط،

.462ص"(يةليءرجمةرز)روا!حدا

41ص2بم.دراريرانأدبريات/ختار:صضااللَهذبريح)2(
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أتباعه.كلنكهجرءددو!لِأسرهمنتمكنوسفبرفقاتله..وصافعناد

وطلقَبأخيه.,بلفجعلهحددلثهوحلاوةولطفهبشصاعتهإعجابهأنكير

.)1(والوداخبالهدارامحملاابلادهويعيده،سراحه

.وا،رارةا)ذلألوانبأقسىلىن!رحياةمنالأخيرةالسنواتوحفلت

وتتلمتماكهعاىتطاولتتدكانتالغزتد?!الزكانمنطاثفةمعتقاتلفقد

.رءاياهبعض

طاثل،دونهطافهواستضاءهاسترالمهنية4المسلهالطاثفةهذهأفرادوحاول

،ن!راءهزيمةجيشهوهزموا،بسالةفيفقاتلوه،يحاربهمأنإلاأرىضد

وبعض4وزوشيصنبرأصحدالأءربهموبلغ.إسلبواا)قتلفيوأمعنوا

أ!راثه.

وعحدوا،أسرهمفيوش"وزسنحرعلىوأبقوا،اءالأكلربقضلاخزاوقام

دوننزلوهابقعةيتركوالمأنهمحتى..شنيعةبصورةالبلادتخريبإلمت

)2(
،والأعيانوالقضاةوالأْممةالعلماءمنالكثيروقتلواالأهاليبواوعذ.يب

كلنهم.ا)كلامرفضمنوولموا،الدفاثنمكانعلىليدلّوهمالأسرىوعذ.بوا

فيه.ثقييمكانالذيحتهلي!رِفأحدٌ-بدلمبحيثا)شدءَةمنتخريرباخهموكانت

ابن"انشاهسليه"في-ابوراءأكلرأحضر،الغزأسرفيسهن!ركانوبينما

لىيعيثكانالذى!ىنجرالسلطانأخيابنوهو،السلجوتمبمحمودالسلطان

له.وخطبواسلطانأو)عهبوه،اسانضرفيعئهمع

فيالملثنظامبنالملكة-ربنطاهـرالمدعرسنبروزيررتوىأنوحدث

عليأبوالملثنظامهوجدثدروزلسليمانشاهفوزرم1153هـ-548عام

348ص،ناصريطقات11(

،181-177ص،ليدن،الصدورراحة،5485سنةحوادث،امماملا:أنظر)2(

.511ص2-ةالسيرحبيبة451ص،ليدهكَزفيتار
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والتدبيرالسيرةصيءسليمانثاهوكان.السابقالوزيررابنوهو،طاهربنالحسن

أم154-9545عام%راسان-ركإلىاضطفىمما،تمامأالدولةأ!رانحلولذا

ثم.مهاجمئهمفيةكأر-ينالغورجانب!نيمةب!زكلفيأنرمد-رجانإلى

الموصلصاحببدءلىالموصلقا*4سحهصارأنإلىرالأكلبهانتهى

(.?)1(كلودودالدبنقطب"

من(مهن!راختبنا)اخانب!ربنمحصدرنمحموداءرالاكلاشدعىوهنا

..العامنفسفيضراسانفيلهوخطهواعايهمساطانأونص:وه،سهرقند

jنصراً.ينالواةلمم"ادتهبرقيال!زاتاواق

مماوكشخصيةهي-ديدةشخص.4الحوادثصسرحعلىظهـرتوهنا

.أآبهاي"باقبا"آريخافياشت!روالذي"المؤيدالدينشهاب"المدعوسنرر

وأن،والأ!راءابندكلنالكثير-ولهيجمعأنالمماوكهذااسةطاعوقد

ءنهم.العديدويةةلالغوريدكلنالأماكنبعضيصةزع

عادلةسمِاسةتجوا،أتباعهعلىويىيطركفسهالأكلوريدالمؤأةرهكذاو

وصالحهمالةزء"ب!راخانبنمحمدبنمحمود"اسلو-ر.ا)ناسبحبةحظى

.4هدزعلىكلههمواتفقعامفي

بدورها)فيرصةَ-"اقياخ9ويدعى-ومماوكيهنرس!غاصانأحدوانتهـزص

الساطان-ملحدإلىخطرهوعظمشو!4وقويت،إرياعلىفاشوف

1Lاد.رضاهكسثفيممهمىفهانواصىهمدانصاحبمحهودبنشاهمحمد

شأنهوازداد،ري11تجاوربلادعدةعاىاقياخاتولى..محمدالساطانمات

.)2(كثرةوجندهعاوا

قهصةانفياكهـركزونالإسماءيايةحاولم1154=!954عامفي

ء.150ادتحو:مللكاا(1)

.16ص2صاثراندرادبرياتخ!تار)2(
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ع"*هـعددةصمار..الةزبمتاوكل"ضراسان-ندانشغالؤرصةمنفادةالات

وقد.عايهللاشيلاءالإقايمهـذانحوريباتةءتحاتللافآا-5!ةايباخكلنهم

وهلككلواهـز3أءير.يجاورهاوكلاخوافأعمالعلىبالهجومؤملاقاكلوا

لولاو.يحهيهاممنقلاعهـموخلت،كلنهمكبيرعددسوا،ثمو!اد-3:أعيا

خصومهميدفيقلاعهمولسقطتالاسهاعيا.ةءثايةلكانتزبالةالجندانشغال

تعب.دون

الةزخطروزوالالاسماء.إيةبهاءيالتيإساحتئااهـزيمةهذهوح

لمذلكمعالإقايمأمدلأنإلا.ف.يأالأ!وراشةرت.ضراسانعنبررصلمهم

وخساؤر-رائقعنهتجتمذهيصراعفيعاشواةقد..إراحةاطعمخسوا

اوباءواالقحطفيوتسه.بت،أطلالإلىالةزخافهاا)قياظراباتأحالت

-وعأ.إخاساوهلاك

منالةرارفييف!رولم،)1(ي"واتئلاثإلىسن!درأسرةكرةوطالت

خطةيذ4تهفيساعدهوةلى.الأسرفي4زوبمةماتتأنإمدإلاالغزأيد!

هـ=155عامفبمماتوأنه،الغزأسرفيعامينأمضىةلى(سن!در)أنندياوا)ريذكار()1

دامأصربعدالغزأسمنةرّأنهفيالقزوالمستوفياللهحمديذحر!ينما،15611

5(عامفيتوفيوأنه،سنواتثلاث o-التاريخنفسخواندءيريذحر،،1571هـ

السراتمنهاجأما.الأسرفيقضاهاالتيالزمنيةالمدةونفسحمداللهذكرهالذي

عامفيوفاتهيخعلأنهغير،باتةرأسهمنواحداعابعدةرّقدسن!بررأنفيرى

ثتمكنأنقبا!سنواتجأربالأصمكثألْهصفااللهذبريحويؤكد.15711هـ-552

برينفيماسننرأصةفتريحددوجدناهالأسيرءتاهذحرماإلىرجحنافإذا.اراكرمن

هـ.551شةورمضان5485صنةاالأوجمادىمنا)سادس

،انطهـر،لىيىهز5ريختار،183،184ص،ليدن،اصدوراراحة:أنظر

تاريخ،262ص،ناصرياصبقاتة512ص2-السبرصيب"452,

.97ص111-هـ،1336طهـرانتالكاملت15ص2-درابررانأدويات
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غايةخطةوكانت.)1("قماجب!رأبريبناحما-اديناعماد"!رالأكلارإفيرا

بأنه-للصيدكلمهضروجهمثناءأ-ال!زمن-راسهأوهمةقد..ابساط4افي

ءخهما4غافاوفي.باخءلىير:قىبابعاى5،وعبخواضَهبرمضلمقابرإةذاهب

إعادةفيأخذ-ءث..!رو4عا!!تإلىوكلنهاؤرمذإلىا)وصول!نتم!ن

رونقهاوإعادةضراساناشمادةفيأملاجىيشهةإولوجمع6مملكتهقظيم

،مشردةوا(رعيةرابأخىوالمملكة4خالياظزانةرأىلكض-4.إ)يهاوبهائها

بياته.أودىعضالكلرضؤريسةوس!قط،أش!رلعدةاكمواالحزنؤانتابه

عامالأولربر!منعضرالحاديتا)-5يرومفي،كلروفيوةاتهوكازت

وأسماها4ةالمدليبرتلمكليخاهاقدكان!تمبرةفيدةنو.)2(57111-كل552

ساعدهالذبَهو4آايلىيىمؤأنفيؤكدصنحااللهتذبرأ.،؟الجورفيذحرهلماوفقاهذا(1)

.رب41عاط

12،31ص2-،م1691هـ-1334،ليدن،خصاجهان!:كطالجو:أنظر

.15ص2-راندراثأدبرياتتاريخ:صفااللهذبريح

...الأنورياشاءرانظمهارباعيةفيوردأنهإذالتواريخأصحموهذاأنأعتقد)2(

له.الملازمسنبرضاءر

لياعية:ا)رنصهذاو...رومدلىيخةفيحدشتاسفاةاأنأرضاا)رباعيةمنو!صشفاد

دركَذشتعالمزسنبمرهـينشوقيرخسروزمانفضرنامورآلتوصرضهـردرجاثكَه

هشتإمدسهازالأولرإجازشنبهروزدوووبنجاهبانصدهىرتتاررحازرفته

الز.،نفرر،ا!هيروسيدهاالأرضوجهملكسنبرتوفيكلروفيالظيرتبل:والمش

.ا!برةمن552عامفي،الأولربرجمنعثرالحاديالسبتريرمفيوذلك

.362(صةطهـران؟الأنوربَدثوان)

فىاأجدلموإن-الأنورياإنسبهااعيةإرفيومكانهاا)وفاةعامخواندميركدولىؤ

نصها:هذاو-نهاليودفبازرأ

و-برحَرداربرودياةرازسرملكبذدركهشبرجهاندار

هـروازشاهويفوتساليخوتردتجا3يود.هـرودرجو

=.5(21ص2-اليرصيب)
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(1)0(ةرلاَضادار)

الديوانفيلهيجاسولم؟بهاخط."4قط!تبغدادإلى!وتهضجروصلولما

بنمحمود"4أخهابرن-كلوتهقبل-ضراسانعاىاسةخلفقدوكان.اءلل!ز

لكنه.والجةودالأكلراءوبايعه،ةملاال!رشعاىفجاس"ب!راخانبنء!د

وجههفياروزايقفة)م،بحاكهاي!تفلهـر-رجانإلىؤإجأال!زسطوةخاف

.كلروإلىيةرو-ركوه

على-ضراسانجىند!نإ"4إأنضم!ن4بم!وز-Aiآايالمؤيدتولىواسه

وخمسمائة،وخمممهينأربملص"4حتىلاقلاقلءرضىةؤقيءت4المدإتهذه!نقسم

له.الأءراشتبثم

بهوز*في..ءناءدوذءناة-يهأحد!نتخاعرإذحا.فهاطظوكان

15("سايمانشاغادرم0161=!555عامؤةقي.ماكشاهبنمحهدبنسايمانشاه

ا(فام!وخطب،السلا-قةءرشعلىالجاوسبيدفهمدانإلىالموصلءدفي"

لت!هورهم0161-!556عامفيتلأنهغير..ا)بلادبرةلمكماممهاشةروله

.اءرللأكلهواصقار،بابكود!!امهاعدمو،جهاراالخهر4بروشر

إنهبالةزهوواداتصك،لصالحهالموقفي!--رأنمحمدبنمحمودوأراد

نأم1161هـ=557عامفياشطاعالمؤيدأنء!ر.ولاءهمواكات"صا

الناميةالسامقةالسروشررةبمئابةبأعمالهكانالذيسن!رالدنيامالكتوفي:المعنى=و

.الماكحد-مةفي

.(وكلرشاه)عبارةمنتهوفاعامفاستررج...ثا:وجودهأثناء؟روتوفي

.552ارقماتعطيالجمل!كساب(!روشاه)عبارةأنوالم!روف

الأدبتاريخ)إلىإرجوعوبا.(83ص11-هـ)552حوادثةالكامل:أنظر)1(

التسميهَهذهأجدولم،(خانهدولت)تهمقبرأسمىقدسش!بررأنلىيئعرنجده(انإ-رفي

الكتابمنالا!للجزءالهرديةالزجمةمن038صأنظر).آ!ركتابأيفي

.(المذكور
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ويقطع،وجواهـرهأءوالهعلىويسطو،()0ي:يهيسملوأنمحمودعلىيقبض

يذحرالمؤيداسمأصبحوهكذا.يدهتحتكانمماهاوغرزيهابرورفيخطقي

.)2(بالتهنبلىالمسةال!باسيالخايفةاسمبرمد"4الخطفي

قاتا4الذي)3("أرسلانأيل"وبرينلي"نهالجؤآبهاقيمؤيدصفّىوقد

والمواثيق،بالعهودكلمهوارزبطصالحهبأنوذلك،?ودين4سمابخجة

-ينأضرىكلرةله4سهبالةساءتالأءورأنغير.تماكلاَالجولهخلاوبذا

"هنشاسلطا"نألأكلراتفصيلو.(-"د)لياو"تكثلىينالىابعلاء"صطدما

،أم172أو1711-مى567عامفيتوفي-!ن"أرسلانأيل"أريهمكانتولى

.مما!4فيالأكلور4دةوتوتجَهتعاونهأقياهي4أكلوكانت

بالمكأولمطأنه-أرسلانلأيلالأكبرالإبن-تكشإديناعلاءورأى

اكلوؤقد،لهمي"ةواجضربدخوتعهد،تنخطاءا)قيرهإلىةلمجأ،أخيهمن

=!568عمامفيخوارزممها-!ةكلن4م!تةكهيرةعس!ريةمساعداتله

يدررآبهايكلؤيدإلىساطانشاهولجأ.4الساطةءرشعلىوالجاوس،م1721

تكثلىيدفياًأسجرأوق!44حظّيصوءل!ت.خوارزمبرةفسهفهاجم،عونه

.نها?!4كلةjA)"خا!41إلىب!أا!ذيا

إيه.ألموتوحزنهوجدهلشدةبعدهمنابنهومات،ذلكبعدمحمودمات()1

01،61ص2ج،جو.فيأكَشايجها:أنظر

للمؤمنين،أمبرأدته)1المستنجدوإوخ،م0161=!555سنةاللهلأكلرالمقنفيتوفي(2)

.م0117-!566سنةتوفيوقد.!وسفواسمه

لسنررولاءهوأظهـرم1156هـ-551عامفيأتسزوفاةبعدتولىالذيالحاكمهو)3(

ضراسانفيا)فيشقيامومنسن!بررموتمناستفادوقد.خوارزمولايةعلىفأةرّه

وحاصر،نيشابورإلىوتقدم،السلاجة4ْعنالتاماستقلالهفأعلن،وسيستانوءرمان

003صناصريطبقات+78،97ص11برالكامل).تصالحاثم(امميآبه)

.633(ء!2-اليرحبيب
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المساعداتتفدلمولمّا.والخطاالغورشطراإرةهذهوجههسلطازسثاهووا

وصالحه،خوارزمعنيدهكفَّكلناةولعلإنمراتحةبقفيله-ءاتدإيا

.ضراسانبلادبعفم!لةنكسطيأخذأنعاى

بالساطهةخانزممثلىاشقلم2911هـ-958عامثسلطانشاهوبروؤاة

.ا*راقواإرانإسلا-قةحسابعلىالخوارزمشاص"الدو)ةرقعةواتسعت

تكشثيدعلىم54911-595عامفيالعاجه!قيط!رلو.ممحرع

لدديئإخاصرا)اروبا!قياالخا.فةوإدرار،1)*راق43مماعا!الأخىيرويى-طرة

ابةلمعتةدزمشاهـيةالخواراسدولةابأنإقيولايمكضنا..ا)وضثهذاعا!له(الله

.وال!راقإيررانمنك!ط:إسلا-قةادولة

*!*
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وف!وفّمابق

-----صصص-

العراقَصدأسلاجقة

!!!

1هـ-151عافيأرسلانالُبْبنكللمكشاهبنمحمدبوةاةَ! 1 v1(مأ(،

وا؟"!ت،للسلا-قةساطانمنأكزهناكدأص!بح.السلاطينتعددعهدبدأ

وبررزت،kالإقايصإروحاوسادت،العاءةالسلجوقيةللدولةاكبعيةمظاهر

.انإيررسلا-قةشخصيةجانبإلىبجلاءال!راقسلاجقةشخص.ة

ع!

ال!اطانهوالسلابمقةبرممنمنبال!يراق:ةالسلطءرشعلىجاصمنواول

ذا:-ربإ*دسهخ!رالساطانع!4عنالاهـ"قلااطمنتمكّنالذي،محمود

برمطفه،4وشماهذه4قيهـزبمدسنبرصالحهوقد.والذلةيمةز41طعمةيها

م9111=*130سص.4ا)*راقفيعنهأنابهو،)2(لعهدهولياَبهونادى

ا)رابه"فيكاذةقد؟سنهص!ررغمسلمطانأ)3(اس!باسياالخا"فةبهواعرف

،ء4131فةس0،5:أهن،لمخ1االتولب:ريوالقزاطمسينيأإطيف1ءبدبنفيءى:نظارأ(1)

.801ص

912-128صالبداريوإلى،125محي،النصرةزبدة:الاصفهاتيإلىبا)رجوع)2(

كيفوزرممط...لهاسشعطافهوكيفة!صنرروجهمنمحمودارةركيفيةعلىنقف

عنه.رهفوأنقيسن!بررايتذذ

بداية-أبماتؤ،-كاتليالله8المستفاأنإذ11المسزشا-11العبا-!الخليفة4راعزف)3(
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.دما-4بدايةاقالهرسلاجقةإةدوبردأتبذلاثو.نذاكآعهرهمنءشر

كانأنهإلا..نهبرإذنويخكملىنبمربأ!ريعملكانء!وداًأنورغم"ْ

.)1(واحدوقتفيساطانان-ا)وضحهذاعلىلي!اء-لاسلا-*4

يربدوجعاتها)بلادءنعدداً-!تنررمنحه.ةقدالإسه!ةمحصولادسلمانةورغم6--

ا)بلادمنحهةقد..واك*ةا)"وةصاحبالجاهالواسعالساطانصورةفب

فهانواصىهمدانؤيهاويدخل..الثامبلادإلىضراسانحدودمنالممضدة

وال!راقوخوزمتانوؤارسوحرمانالجالوبلاد،العجميراقالكلباقاءا

ا)قيا)روموبلادأالثاوبلادوابزيررةب!رودياروأرء":قيوآذرر-جانالهر،ي

.أرسلاذقاتأولادبريد

اةينالهُعلةقيطاًقاصركانالة"افيدء!ُيىإطانأنراللأكلاكاهج!اخاىإناَ؟فى

)2(.

بربطازر؟ذلكفيمةأزراًالماذاتفيوينغمسززواتهوراءبسيرمحمودوكانل!
علىتهموقدر،شهواتهموراءواندةاعهم،أخلاقهمبسوءرادهاأةاشتهـرأقيا

نأمنالاْثيرانذحرهمافإنعا!ه:بناءأ(.1181=5125عامأءصودسلطنة-

.كلردودخاطىلهوخطبكلحموداعترفالذيهوالمستظهـر

الطقطقى:بنا،791ص9-،13585الهندطب!،المنتظم:ا!دوزيبنا:نمارأ

حوادث،الكامل:الأثيرابن،221ص"م2191ا)رحمانيةالمطبعة،الفرري

.151سنة

)1(93..Sanaullah : The decline of the Seljugid Empire (calcutta .)2891 p

الأتابكةإينموزعةكانتوديارب!روفارسو3ذربريجانرةالجزبلادلأنذلك)2(

الأر)مة،الصليبيةاغمإمارلتكوينالامبلادمعظمالصليهيوذانتزعكما،العديدين

وحلب.كدمثقالداخليةالمدن/هضلاس!لهفيكواوزر

:نظرأ

152,".،3(918.Lanepoole: The Mohammadan Dynasties (London

25.".،3(291,Barker: The Crusades (London



زكلرتهم.إلىوضمّهالسلطانفيأثيرا)ة

أخيهلمناةصمةت!رضحتىيىنواتبضعمحمودحكمعلىتمضيتكدولم!

بالانقضاض!ودضفأشراهاذىا-وآذربريجانالموصلملك-كلسصود

..ءنهالملكاعفىوازتءرشهعلى

//م5121=هـ514عامفيأخيهيمةهـزكلنتمكنمحمودأأنغير

كانؤقد،الطاء"ينأعينعن4الحةهقييحجبلم!ارالا؟"هذاأن!يد

أواءرهيعيرلا"صلىقةبنفىبرهـش"جعلت!ورةوافجايأمحموفىضعف

ؤ"صبح..وا)قةلا)نهب"نؤيهاوريمزيشاءحينبغدادويهاجم،ا)تفاتأ

.c,)الفسادةيهاواوأكثرؤيهاظهـرواالذينينال!ياروبرينبر.نهمهـوزعأنهباَبغداد

لهجوء4بدورها1):صرةمديرء4ت!رضتدليءشلهجومبغدادت!رضىتوكا

دون"سهكمانبنعلي"أمورها4دةوأدار-كمهاكا..4وة"إوسابهون!"4

.السلطانإذن

و)منيالساجوقيا)"يتأةرادوأحدمحهودبر!نبررأسهيطلإ!زاعاوعاد

ضمفأشراهالذي،زنجانوآوهوساوهسجهانقامةصاحبطةرلأخاهبه

،.طاش"عنواظروج4بمناو!ض4أص

ن!يفيئأدتستر-السلطانضعفظلفي-يةال!باس4الخلاةبدأتكا

وحاصر،ك!اديهاالةرصمةكيرلممحموداًأنيخر.هه:ةهابعضوت"يدثاقو

.ضاهواسترالخا!فةصالحهةم1261هـ-521عاءنببغداد
ا-

كألمكاتعلىوسطاةت!رأءمأوالساطانالخا!فةبضعفدلييسوأحس

.)2(أ!صرةواالحا-4دخل"!نرونهماكل

.216ص9-،المنتظم:ا!دوزيافي)1(

.21-02ص!01-،المنتظم:ابرزقيابن)2(
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ال!رشعا!اعإةزابردأم0131=ء525عاءهمدانفيء!ودؤاةو.*!

(كلمصعودعمهح(مح!ودبنداود)ةةنازخ.السلا-قةأءراءوالملوكبرين

كاطانبه4يط!اكأراؤد-.هـمهءْكلوراسما!،

عا"44!صوحمه!ح!ك!د!!بأ.أءراثالسلاجقة
-.!ص

ة!ركصفوفهمفيوالانشقاقأسةرقةاوإيجاد4السلا-ةبرينللإيقاعاك!ازها

رةضبرو-وبخفيطرفكلنا-4إوأوءزدنبرالأ!رذلاثفيالحكم

..4بالسلطضكلنهماأحهت4وبصةةذلكفيالحقصاحببارهباعهكلكاساطتهما

وتأجُجأاضطرا!أوزادها.إةخاةصاانز!ر*رتواستالخلافرق!4فازدادت

وصىلؤقد.4الحاعالأسرةادأةرليينا)خاشباعا)ةزهذافياَ-رطرفظهور

ورأى.ال!باءياظإ"فةامليإحرحظي-يثبغدادإلىداودعم(سلجوقشاه)

6اعا)ةزفيطرةا!ن!لويحهالم!رعةأتونإلىإر-لا!ذالدة*أنالخايفة
..صا-

.4وهـزكللجيشهتصدىوبر!لمسهوديخطبأنورؤضرلةفسهفاستخافه

ص!--*07
J4)ةصدي1ها-حهـاف.تكوعلىوساجوقدثاهوالخايفةد-ا-ْ

-بمونوأن،الخلاةةلوحيكال!راقيكونأنعالىبر"نهمالإتفاقاو..لسنبر

(.0)ؤإصلجوقشاهالعهديةو،لمسهوا-لمطنةا

(ردفيو)مدفيةبةرءمأوسلجوقشاهءسعوديمة!فمنْص-إ

(1محمدبنطةرل"يكونبأناءرهاصدرثم،م1131=!526عالى

جهجمنلهيخطبوأت،اقالهسلابرقةعاىساطانأ-ءمسعودإخوةأحد6

ا)ملاد

بخض

حاولالذيمححمدبرن(داود)الملثأض-44بمحاربرعهدهلال!!-

المضاءلططكلرلوأةإح.هدونمنال!رشعلى.لاءالاش41كلناة-ت

.4قيهزمننمكّنو،مؤ!اَداود4ةتتعلى

4--
.25ص.ا،رجكلنورلى)1(
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م1132-*527عامفي!صمحودزلةقدْ،تسضقيرلمالأ!ورأنغير

صسعودوكؤن.برمدهمنولداودلهخطب-يث،بغدادفياساطةةاليدار

إلىوالج!هةطهرل-يثى4هـز!ابر--اظإيفةبمعاو؟4مش!كأص-%يثمآوداود

!!527عافيال!راق4سلا-ةءرشعاىءسصوداصةولىو،!.ا!نيارأ

.ووقتفيسلاطينثلاثةدو-دة11321

،ء!سعودومهاجمة،-يمثهوتنظ-قولهتم!بما!ضجماعثم

واضطر.?-برا528مهمدانئيار4الاش!عا-4والانتصار

وبلابا!الىلا به.محتصيبغدادفيفةالخمااتخضلى

هـ952عامفيطةرلتوفيإذحا"فهالحظوكاندأمحموالظروثوخد!ت----

أيهالتوآ.عايهاويىةوليههدانإلىلي*ودإفىرصةا4اتةو،م1341-

ووحّدةوآذرإيجانحردستانعاىزفوذهوةرض،بأسرهاالهراق4صلطة

ويم!نا.هاو!بهقوخهامنشيئأالدولةإلىوأعادالإقايمبهذاالسلاجقةصفوف

.نفوذهوغابةوقوتهسطوتهفيرسن!2بردمهنشهعهأنب!يدحدإلى

ص

سلاجةةصاطانودكل!عكلههوأصبحم1341=!1952عاحل-هكذاو

معودهزمه!الهفي"بالته"المسترشدالخايفهةكأرولما.)2(!نازعبلاا)*راق

.بغدادإلىقبلهمنايأواوأرسلتكلراغةفيوسجنه(r)وأصره4ساحةيمةهز

،الأ"رفيسنبمروتد%ل.عايهوثارواإوضعاباوايةلمبغدادأهلأنغير

من4كتاررهوحذ!بغداداإ,أكل؟رّآزز"*الخىإيفةبرإعادةكلهـوداوطالب

ء.ء.)4(ا.

إيا،ماتعهداًءنهاخذانبرمدالخا"فةوأعاديصنح!ررباكللصاع!4دمرةسوء

.4%لمحارثازهـ"اصلىرو!بر*دموشرطأ

.527سنةحوادث،الكام!:الأئيرثا)1(

.93ص2تَ،مصرطبكل:الورديبئاتاررخ:الورديثا)2(

.162ص-سلجوثآل)3(

.287ص،ء1371التجاهـرةالمك!بةثالخلفاءتارثخ:1)صيوكلي)4(
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كماءسعودمنبر"زوريضأو..الإسماءيايةةداؤلمهييدعلىالخايف!ةقُةلئم

الجديد،ال!باصيالخايفة،بالتهاشدلارالطاعة!سهودأظهـرو.()0ابعضايةول

مسعودوحاول.)2(مس!ودل!"ءنالم!-شبغدادحاكمبرتأييدظةرأنبرمد

اشدإرافاعهذر..أبريهعلىآلمةرربالماليطالبهأنم1351هـ-053عامفي

.الانسحابإلىضطرهوالهتصدىالخا.مةلكنو،الةوةإككلسهودولجأ.بالئه

وقد.لداودوخطبله:4الخطالخايفةوقطع،الساطاندارنهبواةالعامةوقيرأ

وساندوهالساطانمنالموقفهذاا)وقوفعلىوالأ!راءالمإوكمنالكثيرشجعه

وتةرّقالهيّارونونهبهاالشرقيالجانبمنبغدادمسةودحاصرة.وظاهـروه

إلىومنها،الموصلإلىاشدا)رفةراًص:ةصربغدادمسعودودخك.لفوناكحا

واصلةهز؟"شرالخا.مةوهـزم.مسيود!بميشجىجمثهالخمحيث!راغة

.صىفهانالمطإراا)ف!ر

لظامةمشهدوا،بغدادفيوالأعيانوالقضاةوا)فقهاءا)ما!اءمسعودوجمع

الم!فيوولى،ةفعل،خلعهفيالساطانبأحةيةوأةتوارفجورهوأةرّواا)راشد

لهيحددالذية!و..يدهفي4لصوبرأ4وجىما،م1351=!4030سصتاللهلأ!ر

دونه.الحكمشثون4ةrيدإرالذيوهومخصصاته

.اصفهانبابعلاشداراأباطة"4اةبل..م5711هـ=320دى:4وفي

وتحالف.بالهوتقلقأيامهصفوتع!رمحىمودعهدفيإقلاقلاوات،رت

..وعصيانه!ردهوأظهـرفارسواليعايهؤثار.ءرةكلنأكزضدهالأءراء

)قراسنةر(يدعىآخرأمرقةةبرر(سبوقشاه)أخيهلرساإإفمس!وداضطرمما

.ةراسنةرتوئي-يثهمدانإلىوعاداة"زماه،اكهـردذلاثعلىللقفاء

لْ!الفضري:الطقطقىافي،%51ص،العباسبنيتارثخفيالنبراس:دحية)1(

.223ص،السلطانيةالاَداب

لآتواريخ،952حوادث،ولال!ط،228ص،الصدورراحة:ا)راوندقي)2(

.356،357ص،الدولمختصرتتار:يالعبربنا،178-174ص2برسلجوق
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وفي.الأتاب!4ولايةةأس-!،ءخهبدلاَز5ايادإلىانارولايةءسعودأسندة

ضاهواسزاشمطفهةإماcل!الها)ريإلىسنسرر4توجىا9411-ء44eعام

.4شرجع

صتانآضرواثانا)ريوالي(ءباص!)يحالفه(ةيهز)صفهاناواليوثآر

5(إلى)سايمانث!ايعالجهوانضم..(4ليبروز)و.ا)دءهما+ادقؤ

!هاجمةصتهدفاَبعداتاركأح:يرمث!--!صاوتح!رك.!سأخي

تقدمه،4مواصامنتم!نهلمالجويةالظروفأنءجر،الجديدالحافهذا

.ا)ر.!حاولفيةظُبغدادإلى0ةماد

،ههدانعند(3أعا)منبي!فوا!رب،ا)يهمسارالجوّتحسنوتا

عباسعلىالةبضءنوتمكن،وراءهمؤ!بمدةهارلم!نالحلفأةرادةفير

احهمبمطلقأةلهالاصىشذروا،4برزابروورحهناوعبد

ضدهممسعودفخاض،لعصيانايةراةمواورثا؟"4ال!لإلىالحافاءوعاد

قبضةفيسابمانشاهأخاهووقع.ا)رحمنوعبدعباسةيهاتل4طاحة-ربأ

يعاَ..فابهمظةرحتىا)باقينيئهقبوظل.السجنفيبهةنرجيده

وا)قصطوالغلاءللفسافىخاقتتدالقلاقلوتلكا)فقهذهأنشاثولا

ينالعيّاربينءنةوجد،العصيانعاىالمغا!رينبرهضو-رأت،تأخصءرتعأ

دذل!الساطان.بغدادواليويخاة"باسمها)سكةيضربكانكلن

-ء547عامنبماتأنإلىالقلا-تل!علىاقضاءواالفقهذهلإيقافجهده

قوية.شخصيةاقالهرفيالسلاجقة-فقدتْة..)1(ا-لمح!إن152

.)2(الاجوقيةا)دولةحيانهدمفيدورهاتامبوالاضطراباتاَوبدأت

طانها.والدولةشئونقييتحكمونالاْتابكةوأخذ

ص،اليدذطغ،السلجوقيةالحكايةفياضةالهر:ديايز(1)

ص،ش.ء1131انطهـر،الأعلىلى!وتفالعلاعصد:ال!رماتيالدينأفضل)2(
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وكان.كلسعودص-"وعلىإخاء-دمسةوأخيبنا-لماكشاهخُصباوةد

يكنلمبيثستهتاروةكلبا.اشضهرِؤقد،للثبابسصيئأكلثلاهـذاه!إممشا

..حزالفقعلىللقضاءساحفىأكمحرولاتالحكموفون41إدوا!فا

اس!لطانَاابن(محمدا)4ا)ماطةءعلىا-إمسر-نها!باث
---ص-!حى-3-

إةخلصصمنَخاصاليوجوباحسحىالا!ورلهاسضقيرتانة!اكأ.

هذامنالتخلصفيوأةإح.خطرهايخشىا)دولةفيجرةء4قوةباصءبارهبرإث

ةأءرى..مكانههـ-"وتنصكلإكشاهب!زلجهيلمنا)يهأسداهء!رغمالأتاباث

الساطانأبداهالذيا)وةاءعدموإزاء.م1631هـ=548عامفي41فكلن

العباصىالخا-مة(المقضفي)أسا.لونهير*زوكادواالأءراءؤمةدقىدهظهـيرتخاه

سايمانشاهاسمهسلبمقيلأ!جروخطب،بغدادفي."الخطكلنا!ى!هحذفةقد

قطعقدوكان..إسلاجهةاعنقلالالاتاظإ"فةهذاحاولكما.محمدالمت

.كل-مودوؤاةبعداًكرءشوطآذلاثفي

يمةهزءنمحمهدتم!نو.محمدلهةالسا"!اؤشاهأوؤدبلبذلكي!فولم

وحاصرها،بغدادإلى.4L(ء)تقدمو،ضراسانإلىارلةرضطرهواسايمانشاه

،بغدادأهلورائهوصنالم!فيلهصمدةقد..طويلايسض"رلمأنهكير

-ايادكاَزرأسهموعلىراءالأكلمنبرةدبرجر-ههداذفيق!متةت""أنكا

واقتلاع4ال!تا:ثاءمنةملاتمكنوقد.لإخ!ادهااصسريكلةاال!ودةاتصة

يها.كلثيرءضاستراوهاجذِور

ال!رشعلىنازع،ؤة)1(م9115=!554عامفبمحمدالساطانفىوْ

-زوتيء-ابنط!رلبننرو5،سابماْوعمه!إممشاهأخوه

"الأمورلحسمالاءراءوتدخل.(أبريهوةاةtبر4أكلمنز5ايادالأتاباث

حص

الشيءزفسوفعماوا.لهإسمابدسم0116=هر555عافيملكشاهؤ!إوا

عنأتمبر1161!---عافيبا)-بمإوهةتي،ز!ثماهبالنَس!"

.191صط--01،المنتظم)1(
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11يارالدولةشئونوإهمالهالماذاتفيانغماسهزةججةكلنهاستيائهم

ا)مامنفى!فيراءالأكلاخطبوسايمانشاهماممشاهكللتخاشصا1تمأنور*د

ز5ايادل!تأباثبرإسمهالسس!4وضربت،إثاقياط!رلبنلأرسلان

أ"ا.الحك!شئونئي-قيالح!إ-!رًفاكانالساطانأموزوجأزانحاكم

.بغدادفيله.4بالخطذنيأولمأرسلانساطضةعليواؤقةإمإ*باصىاالخايفة

كاوانن-،1محمد:ابرتيهكلساعدةوعِظَمَز5ايادتدبرجمرصُ-نَأنوالحق

والمضاةفا"،)1(ثهأعداعلىالاز"صاركلنأرسلانكل!ناقدارسلانلقزوعثمان

إرياواليعايهثارةقد.أعدائهاحيدودخإ"راقافيالسلا-قةدولةعا!

أولهمافةتُل.اصكأالانوالي(قيماز)4عضطاعلىوضرج،(فيادةا)المدعو

عاىوهـ!يَ،أرياح!محملوانجهانوتولىم1164هـ-955عامفيَ

.إطاءةاعاىأْجبروالثافيلى"4

منتم!نكلاأرسلانللهإطانوو)ديهايرلمدكاَز.صىاءدةلااأتوا،*روف

.ةكلركلنء!رأبلاده!اجهواو(كاك)ةلمعةةربإوه-ارالذينازالأفيقيهز

،وقدرتةوتهأو!فيوهـوم1721هـ-568ءامئيز5اليلمدوءات

برنط!رلا)*رش!وتولى.م1175هـ-571أءافيأرسلانشىاهومات

لي4إوصااأكلرتولى،?رهكلن4ا)-ابكلثيوكان،(إثإثااط!رل)أرسلانشاه

زءامءاىوةبفبهلوانجهـان?4فيهوتح!م!وةزلبرالان:ء!اهعليه

نرمحصدبرنالثانيط!رللينمح!دمن4تخليصفيإفضلالهوكان.دونهالأكلور

واليت!شبمساءدةاقبالكلر!ةاطقءلىةهـاصمو41ا)دوضدلُارحيينكلإكشاه

.مزرخوا

اوةالهتصدىف!د،4ءةالأفياكأءلمكردءففيإنمضلالهكانكا

،أففلثختار:حرماي،15ءر،عرمانسبوقيانليحتار:برراهـءاابئ?د)1(

.34صط،لقهـ.6321انطهـر
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.آذربيجانعلىالهجومحاول-ينبطرده

برجنراعا)ودب،م1186هـ-582عامفبحهلوانجهانومات

إراحكاأخيهءليحلأنحاولالذيآذربيحانواليارسلانقزلوعمهطةرل

اناصراالعباسيالخليفةوانضم.هواهوفقوتوجيههالسلطانعا!السيطرةفي

إلىم1187=!583عامفيجيمفاًتهماكلوأرسلقزلإلىاللهلدين

الحليفةجيشوصلفقدحليفهكانالحظأنغير.السلطانعلىليقضياهمدان

.مدحورابغدادإلىأعقابهعلى5ورد4قيهزط!رلعاثافسهل،قزلجيشةبل

!مدانإلىقزلوجيشجي!ثهووصل،التاليالعامفيال!رةالخليفةوءاود

تمكنحتىقزلوطارده.مهـزوماآذربيجانإلىط!رلفةر،واحدوقتفي

.)1(بآذربيجانتل!4فيفسجنهعليهالقبضمن

،ال!راقسلاجقةءرشءإ!ادلمجوفيسليمانشاهبنسنبريكلينأنوأراد

فاْعلن،!نهبالملكأحقأنهفيهأفهمهخطابأإليهأرسلال!باصيالخليفةلكن

لى:مملمأنهإلا.م1911هـ=587عامفيال!راق4سلاجةعلىسلطانأنفمسه

تزوجقدوكان.الهرشعا!جلوسهمنأيى:وعبعداغتيلفقدطويلابمنصبه

اشيالهفيوشاركتعليهرتتآكلإقياإنهافقيل،بهلوانجهـانأخيهأرملة

فيطرفأبدورهكانا-نانجفلموغابندأنا).هضوثرى.عنهالانصرافه

لهم.4لىك!هدقاتلوههـمالاسماعيليةأنهـمغيرىيرر,،ةالمؤاكلر

jمنافسةباكأيالهقامواالذينهمال!راقأكلراءأنالمصادربعضفييررد

أنهغيرهافيوررد.منهمبدلاالسلطنة!ويليلأنت!موكارا!ية،دشمم

!لمه.منلهةرصىدوا،شيوخهـاكلناكثيراوقتلاشافعيةاضدلاحنفيةانحاز

.م2911-5885ءامفيرش51اعلىوجلسسجنهطةرلوغادر

أر!طالديرننصرةواليهاريناطروبلكزةآذربيجانليسودالاضطرابوكان

.001ص،مصرطبع،الوهـدحَماابن)1(
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همدان-شودالاضطرابكانكا.!لىأخيهوبر!ن!لوانجهانللمتب!ر

السلجوتيةالدوإ4إسقاطإلىخوارزمواليتكشتطلىبين!ما،طغرلعاصمة

إليه.،1ضهأراوضم/

الخاتونمنتزوجةلىوكان.كلةافدىيهإخضاعفيأمرحشوطاًطةرلوةطع

طباعهاعني!رفهلماونظراً.ة:لمهمن!لوانجهانوعمّهقزلعمهزوجة

ب!لمها،قام"قزل"بعمّه4فعلةمابهتفعلأنمنوخوفأ..الغدرإلىميلمن

!اابرةتشجعكانتوأنهاخاصة.وانةقامه(قئلموخَ)ابنهـ!لحقدنفسهوءرّض

.الهد!هذاتحقيقسهيلفيجاهدةوتسعى،رشالكلالاستيلا?لىءلىهذا

هذا5فأمد،4معوذطا):أقيممشفلموخَا-صل،الاذقام4لخطوتنفيذاَ

إلىفبادرقضلموغيردفبإصلطاناووقع.قاسيةم!ركةبرعدط"رلبههزما!!يش

ءرشعاىجلسأنتكشرإبثولم.)1(بغدادإلىشأسهوأرسل،ىلمه

إسلاجقة.ا

وإزا)4ا)سلاجقةتوةفمايمفيإءشا!معواملءدةتضافرتوهكذا

والأحفادالأفياءحلممةتةرقالعواملهذهمن.ملكهمءسحوهـدمتماس!م

سوىلهاهملافاسدةوحاشية،الأتابكياتمنلىثدالكلوبرود51كذالذي

طاعاتالإةوالاشيلا?لىالمناصبأرقىA،للاصأسلاج!4ابرينالإيقاع

.الواس!4

عامةوا)تساءالأمهاتلكلت"ا)ذيا)فعّالضاًاالىورأإ!ال!واكلهذهومن

،بيص،مالخصوماتوإثارةالحاكما)بيترجالبر!ن4إ-افازارإذكاءفي

.هـاؤرةبرصورةمالح!شئونفيواكدخل

(1تكش"خوارزماهضحىرّالذيهوبغدادخليفةانيرقولمنالمؤرخينمنهناك)1(

1141"=09،عامفيط!رلمقاتلةعا! m`،مكانه،ال!رشعلىدالجلوسومتاه

الحكممظاهـرآضرمنالخليفةتخقصوبذا.برفدادإلىرأسهوأرصلا)ريفيفقتله

السلاجقة.سلاطينغكموعنالسلجوقيالنفوذعنقا.،الخلافةواستقلت،السلجوقي
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الخطيرةآثارهش!دناوالذياوشراءواالأءراءبهةامالذيإفعالاادوروا

موضع.أك!هـمنفط

)بعضواث*اهـهمالخلفاءتدخلأثض!أاطاف*ااالأزرذاتا"امةالعوامل:!ن

سلبيةأنإلىبالإضافة.والقلاتلالفتنبرإثارةالسلجوقيةا)دولةفيالنفوذذوي

منتصرلكلوخطبض!مالهرشءلىيجلسمنكلبشرعيةواعترافهمالخلفاء

عاىإقضاءافيوساهم،إسلاط!تاليينانضخافسروحأوجدتد..توي

لإجقة.11

كلهاال!راقةممل!ءاىواشولىا)سلاجقةءرشءلىتكشجا-دأنوما

..ا)دي!رهذهفيلهءنافسكلعا!اوقضىاسلاجقةابزلمكاتكلإليهوضم-

ذلك.عاىال!بايصيالخليفةأةرّه-ى

تلكبلادءنالعديردأةطعو،لىلموعإلىاصفهانح!متكثلىوأسند

!فبأتابكت"ا!نحىالذيب!رأبوالديننصرةإلايربقولم.)1(لمماليكهالأقا)يم

دونهيكاقاثمةالأتاب!4دولةفظلت،تكشمناوءةيحاولولم،آذربيجان

.والهراقإررانفيقوةأكبرصارتا)محطالخوارزميةالدولةلهاتت!رضأن

.375ص،الصدورراحة(0)



ص/زل!-صرفي

هارْ!!لرس!جقة

يودْ(القاوردَ)

**!

الإقا،؟اإلىنمصبة..سلاجقه-مانباسم4ا)سلاجهمنالةرعهذاي!رف

.بلاد!نهوغزنإدولىرماإلىحهلاتهمكلنهويوجّهونيحكمونهكانواالذي

4نم!ه.."1)كأاوردلىون)1:هـيأضرىت!ص!يةألى!آالمؤرخونعليهطلمقو

مؤس!"ئيلميكاإندداوبيكبر*ركطلينداورةأرسلانةرهلىيئإلىاءهصاد"إلى

بيك.جؤريبرنلىلانارلألبأخهذاوةا-ورد.ا)صلاجةةمنال!رع7هذا

تائ!فمن.ب!رماناوردةاتصال4بداليحولالمؤرضكنبرينخلافوهىاك

)-لمثطةر?،وفدهأحين..(1)م1451هـ=334مءافيا1بإ4تصهااأليلىةدنهأ

قاوردإنقائلوكلن.والولاءإطاء4بالهتلىينأنءإصاة.لمهمن)يحكصهاإلي!ا

،لط!ر4عصكلنكلربرأ05011=كل244ءامئي)في!-،اركلانحإلى4توبمةد

.وزهجاورضواندمير،ولميا)قزمستوفيحمدالله:المؤرخ!تهؤلاءبرينمن()1

،الأنسابامعجما،537ص.2-ا!سههـ،احهيب،4لملأاص،تده؟زرتمرتا:ن!ارأ

.335صط
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وةلى.ام(ر:وودعىَهـجالهبمأحدهايحكه،الديالمةسيطتتحتآنذاكوكانت

بت!ماالأءراكءتم..وهزمههدْابهرأموحاربحرمانإلىاوردةتوجه

ريىعىمنحاولحتىحرمانفيلهت!تقيرالأكلوركادتوما.الصلح1

منه.وتخلصبالسماتاوردفقضلمه،لحكمهوإخفاءهاعليهاالسيطرةكا)يجار

(.')لإجقة11ةحوسفيحرماندخلتوبهذا

أجمعواتدالمؤرخ!تم!ظملأنا)صريحهوالأولاتاررخاأتوال!اقعإ

عامفيوفاتهكانتولما.ءامأ32!دةمالح!فيقضىقد"ةاورد"أنمل9

4عامفانثارتهـوكام7201=هـ465 rr101=هـ iةبضهعاميركونم

.حلىمانالأموهـثيزمامعلما

عاىإسهمارأنح!صهكلنياًنم!اطويلةاإفى"هـةاهذهخلالؤاوردتمكنوؤد

.م6301هـ-tooءامفبذلكلهتمّوةد.فارسإةإجم

فيهـا.ذهمنفوولية،يازيضيرعنالدلمإلمةلىدليممفأناهـةطاعكا

أحسوحين.أرسلانالبأخاهفهصىسطوتهوءظيمبةوتهوأصلى

.()42طاعشإلىعادبطشهةوةولمىرخطره

ابنهال!رشءلىوجلس!أرسلانألبتوثيم1572-!465عاموفي

ذإ،ءنهال!رشاعواتزملكشاهمحاربةوةرّرقاوردثاؤرةثثار.ملكشاه

ا)ريإلىبه4توشاًحرحكأأ%!زو!كذا.4ءةبرالملاثأ-قأز4ررىعان

وتلاقى..طريرقهءلميهةطعملكشاها)ساطانأنءجمر..أخيهابرنلاقضا?لى

.)3(الملثنظامهليروزمن،مازرإبا&موولمه،هسأيهومههزو،!ءدانفيمعه

.صة!اللهذلييحيئرضالمز!ؤلاءرأسءلى()1

.18ص،2-،اثراندرادبرياتتاريخ:أنظر

.472ص،كَزيردهتارليخ)2(

راحة=،13ص،مMAIليدن،ءرمانسلجوؤيانتتار:ابرراكليم:تمحمد)3(
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قاوردبرنشاهلسلطانحرمانحكمأسهةد..سلطانأملكشاهأصبحأنوبعد

)ا-.58411=!477عامفيوتوفب،كلدةفح!مةالدلىنرركنوإقبوكان

وكان،شاهيىإطانوفاةب!دال!رشعلىقوردبنتورانشاهوجلس

ا)رعيةرينوالإ؟صافا)*دا!سياسةفا!خ.الدوإ4عمادالدينبمحييلصب

.)2(م5901-!948ءامفيومات.ا).لإدتعميرإلىوعمد

وكان.الدلىن"اءرالماقبشاهإليران4اربر*دهمنإ*رشاءلىروجل!/،

الملا-دةءاىءطةأَديولىوالمت!4الل!وإلىيميك،با)رعيةيهملاظالمأفاسقأ

.اتيىةوخهسمداح!مبعدولىلموهمانهلعرأءلميهفضرج،(الاسماعيلإ")

.م0011هـ=494عامفيمصرء4وكان

)1(

)2(

.537ءت2جيال!ىيرصيب،271-621ء!،ليدن،لصدور-ا

وذلاث،ارسلانألبءصيانإلىplcوإطامل!ضاهثمصلىلمأنهالمؤرخين/هضوريىى

واإ*روف.*ملا!فلها)ذيهـوأرسلانإبأوأن،م7201=هـ465عامفي

،كَزثدهتارشخ:أزظر.ملكشاهوتوليةارسلانألبوفاةعامهوالمذكورالعامأن

.2tvص

اللهحمدكتابئيوردلماطبقا15831=4765أعافيناهسلفاوفاةكانت

شاهسلطانحكممدةأنضمناالمؤلفذحروقد،"يدهكَزاتاريخ1القزوثيمستوفي

سنة.ا1ذعرهالذبَفيالتارعاىبناءالحكممدةتكونأنوضوالمةر،سنةا2بطت

هـوأن477هـإلى467سنةمنالحكمتولىسلطانثاهأنفيذحرصفااللهيحذأما

زمباوركدوثؤ.!467هـإلى465منحرمانحكمالذيهوقاوردبنكارمائاه

،467سنةإلىء466سنةمنعرمانحكمفعلاتولىقدقاورد:تعرمانشاهأن

عاميلي؟نماةالفترعن--ةالىيئعرولم،!477سنةإلى4675سنةمنسلطانثاهترلىثم

هـ.664،ء465

ادبرياتفئتار،537ص2-!السيرحهيب،472ص،كَزيدهتاريخ:أنظر

.335ص،الأنابمعجم،18ص2-،اثراندر

تارت:أنظر.م7901هـ-194عامفيكانتتورانشاهوفاةأنبرراونيذعر

ا)*رليية.الرجمةمن038ص2ص،إريرانفيالأدب
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برنشاهارسلانء!هابنحخلافءا!حياتهةاء8أشاهاليرِانوكات!

افشاهاررسعىأقحدإتإث:ه!االخىلاف4ثكأتحمعتاوةد.داورةكلإنثاهحر

،4أحذلي2صاحانوتفيواصمى،لي:فسهنابرياًيشاهارسلانوؤر.ؤتلمافي

ءبئهرونأرسلاأشاهضر،شاهالىرانطكفلما.أزرهأسلطاناأتباعوفقد

بطبيت4وكان.بهاع!هـفووا،للبلادشرعيأساطاناأءيا-ثاوعرماناءأكلرؤ"!-4

مدةا)بلاديحكموات!ر..عيةاراإ4-ونحتوالش1)شكلبفأ--4..مِحسِهِناًعادلا

*.م1411-!536مء1فبماتأنإلمىسِ:":.42

4أةعنهير.ا)دلىبئ،!ثالملقبمحهدلابنهالجوخلاأرسلانشاهوبروفاة

منثزيلهمأنفةرر..ال!رشئيا)طامعين*يئالمنافبعضبظ،ورفوجىء

صى.الآضرإ-ولضاأء؟توسملا)"هض!!إلىفعه!د.ا)وساثلبكل4طرلىيئ

..(?)إخوتهاءأبرتوتهإخومناًأكليرءضرلينأعينبرسملعصرهاتخنهإلصقالا

---

علمإلىيميلوكان.بال!هـراتفيهـاا!مسء144مدةإ-لاداص!؟مواصهتصر

نأبعدم1155هـ=055عامفبوفاتهوكانت.برالةة!بميمويرؤصتاإخجوا

تاموقد."عهدإنشاهط!راطا)درنمح!ي"لابريهال!رش!ليممبرنبأنأوءى

بزمامأوركوال!رشعلالابنهذافجلهر46وصيتلي-"فيذوالأعياناءالأ"را

562ءعامفي4كلةت4ووافة؟4يصة21ح!سمهودام.اا)*ازفيسفيالأم!ورا

.-9.ا661

وتجزأت.ءنيفةصورةواتخذائهأبرتريناعإتزادبَّط*رلثاهوفاةوبرءلى

نأالأخوةبر؟تكلنواحدكلنأع!راس-طاعو.ليميدصدإ!إت33وتةالهدودة

اىتوذاوحهـ3.بهيرم!هـفكلنالأكلراءبرينمنصبملىوأنا)*رشحريصيفي.ير

:مىمأخوةث!ثة-واحدوةتفْب-الأموراز!ام

إ

.لشاهط!ربنانمضاهوتوص،لثإهط*رلينسلانشهاهاىطلحفاهطكلربراتب!رامثاه

.(038ص2%بريةالهرجمةاسا)رانالىفيالأدبزاهـتخ:برراون(1)

Af



طويلة.فرْةد.3اعاَةزاواتِ!ر

نأغير.إقاورديناأملاكمنقس!افي!ت!محاكمكلاستقلوقد

م!ولامات1)ذي00تورانشاهءاناًاراشوررهموأكرسهطوةوأكبرهمأتواهم

تيررانشاهءمهن!13بمرامشاهبنشاهمحمدوجلسم1831-!957جمامفي

أحدأخرجهأنب!دةردهفتكانوماأملاكهعاىاواتو،االعانفسفي

بالحكمليءمملمأنهغير.اسجنامن(كأميرمحصدظاةر)ديرينإقاوراالغل!ان

..ا،سلجوتمب1شاهكءبارواسمه"المال!لأسرةاادأةرأحدعليهخىرجفقد..طويلا

.فىو:أمالملثعلىر-طوأنساءهمممنالأقارببعضرصانده

نأبهاتطاعبمرارفييشفاْمده،ارسلانإنأسلصااإلىشاهمحمدولجأ

الغز.د-إرإلىارافيراإلى،ضطرهوأن،كلباركثاهمتاز

هـ-582ءإمفيذلاثوءإن"شاهلمصءدحرمانكئنالمُلثاشقيروهكذا

.شاءواكيفوليوجهـونهفيهلي-!3ءونالغزلملوكخاضعاًصارأنهإلام1861

.ملوكهـمأحددرنارالملثءزلهحتى4تولتعلىعامءرأنوما

كارمانحكوكلةعا!)2(م1871هـ=583عامفيدينارالملكواستولى

وأإقاوردليينادولةاْ"هتوبذ"ث.!ذإكاتهإلىشاهمحمدعذلمكاتوضم

الأ"راءتدخلكلنهاطإرهاإافيعواكللءدةوساهمت..ءرمانقةس!بم

ر!نا)رابطةوتةكاثالا-ولةضعفاءراهمأنليمدا)بلادشئونفيالأ-راككلن

الغاصانكانبيتالعظمكلناكانوا)ةفكاثالض!فانوالحق.حكارو!ا

.المالس!"ليفيإونويقضالعطاءلهملبزمنإلىيرنضهونوالعبيد

-الأخيرةاإفيكرةافي-عرمان!نال!زأيضاًاتخاذالعواءلهذهومن

إقىِلأحمبتا11865=*582عاهفيحر.،ذحكومةعاطنا!دالملكاستيلاءكان)1(

.رومباز

.335ص؟ا/لأنحابم!!جم:مبا%رس:أنظر)2(
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وابرائمالفظاعاتتلك..الوحثيةوصراثمهمةظاعاتهملارتكاب!صرحأ

لهم.اناساءقاوء4كقتأنبرمدإلاءنهايكفّوالما)قي

.خوارزمومحمدتكضإلىالأءرلآأنإلىءرمانوضعاصلوهكذا

الش!راءكبار.نعددلمديحهدةأالأوائلإقاوردر!ناسلاطينكانماوبرقدر

قيدحهم.منيجدواةلمم..ةالأخيرالآوزةفيأهصاوامابركلدر..الأزركئنأمثال

+**
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11ل!يخالتلموف!

(الرومسلاجقة)الصغرىآسياسلاجقة

صص

شخصأ،؟اا)برومبلادفيإسلاجقةامنالساروة!هـتولوافس

أبري"إلىالحكّامهؤلاء-نسلويررجع.)1(عامآ022كلدةحِكمهماصتءر

ةكرةفيالسلاجقةءثنهاذيا"ساجوقبناصا؟يلبنقئإصش!افوارسا

الىياراتلثليستخلصوالشامب!روديارالموصلعلىحاكأالأولىالصوحات

ا"فوذهم.ويخضعها،بصالحهم

وفاةعقببالحكمالاصتقلالاإهذاوزيص!مرائده!اتطاحبدأوقد1"

2س"!"ء4،م6301=!554عامفي"ليكطةر)1 ءر!ارسلانالبوتو!

أحقزفسهرأىلأنهأرسلانألبالساطانعلى!إصشضرجةقد.السلا-قة

عايهاويقضيأسرته4شأؤي!تأصلوكاد،أرييلإنالبةقه!..!نهبالملك

الإمارةلفبسلبي!فى4جعاالذى"الملثنظام"تدخكلولاقضا?جرما
--

كلنالحكم-قيوكَّمنكلعلىدىلمهسالارلقبوإطلاق،ا)لمثا"رهذانسلءن

أعقابه.

بالحكااالخاصالعددأناعاته..رفياخدرومماهذا...538ص2بم،السيرحهيب(1)

.المصادرمععامفيفيهمختلف
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خط4ا)ص!اطانوز!ذ..ودهاءذكاءءاىتدلخطةالملثنظاماصظّكا

"سايمانشاهإلىأكلرهدرأص!و.بالصوحاتوشغلهم-يشآالأسرةهذهؤمنحيررهوز

وضبطل!لطانهالولايةتلثلإخضاعأصرتهمعالشاماإباكوجه"!لممشابن

كلنؤةحهماوحكمثالشامبلادكلمظمعلىسايمانشاهفسيطر..ضراجها

ذلثوكان..جا،به!ن4:!واؤور!إكشاهمنبرإذنأقا)سامنأخض!54بلاد

15=1هـ471عامفي VA.

"نطاء""ا"ةتحزةيجةسا.صانشيرةذاءت84011=ء477عاموفيء-أ

خفاقة4عاليالإسلامرايةرةرفتوه!ذا.ح!امهاأمفارسيطرةمنرتخايصها

.المساص!تءيرلحكمخاضعةعاءأ012كلدةظلتأنبرمدربو!اإةو:

،(1أرسلانلبابنت-!"و"سايمان"بر؟تاا)تزواصدمالخلافثارثم

الساهانُواخهار.م8601-!947عامقيريدهحاتهكالأقأْ -و!!ى

بنداود"يدعىوكان،إ"ر-اعاىأباهليخلفهذاسايمانابن((ءاكش!"

يهزمهوأنا)رومقيصرإلىقاض-4ضرإ"ريىجهأنداودواسةطاع."سا!صان

حكمداموقد.م1587هـ=048عامفي!قور.ة"فيءرشهعاىويخاس

)1(م6011هـ-1005عافيوةافوكمانت!شةا)مشرينءنتةربء،-ةداود

آياعاىوسيطر،أضء4!ممانفيا)وررْ!عاى11ضاهكلهـحمود)1برس

أ"رشاعلىجلسداودأنريىهكَزتتارصاحبوتذءر.والصفحةالمصدرإفي-!)1(

1=ء48-!ا 1 80 Vمصرعَأنفيذحررانادرياتادليتا!/خصاح!أماة

ارسلانقل!4الىة!طنهولىملكشاهوأنم8601هـ؟947عامفكانى-اجمان
ا!.-مرص

الخلافاتغهرةوفي-ملكاهموتوإمد.كل485عامفيالص*رىآسياعا!(داود)!

الأنسابمعجمصاحبثذعركا.تهممتل!طووسغصط،ناشقي!اسضقل-ال!رشحوا-

.*485عامالحكمتولىقدسايمان:تداود(الأول)ارسلانقلجأن

،(الهرإية-صةالتر)انايرردرادبرياتثتار.474ص"يردهكَزتاريرخ:أنظر

.215ص،الأنسابصحجم،22ص!2بم!

AAق!ى1رلِىوو



المملكة.أنحاءفيصجمتهطاروالعدلنشرو،أرجاثهافينفوذهبسطوالصةرى

وأقام،يقاتلهأنؤقيرراءراقاحاكم"مسعرد"وبر؟تبر-يخهالجورتكدثم

إلىءبر-.-!رأسعاىفيفسهوتوجه4مكاز(الثاني)(1شاهم!-*ود"ارنه

يثيرأن(محسعودأتابكةأعظم)جاولياستطاعصرخابرور3وردةإصا.بنداد

أبَ،ا)شهـرذلثقْيؤأءرقوهةوالوء"دبالوعدعايهويقذَبهمالأءراءضده

)1(.م1144هـ=953جمام

قضاهأاعا91مدةاإروابلادفيأبرء4مكان(إثاتيا)شاهمسعودخَكمص

.م1621!558عامفيومات؟)2(للدانشهنديةخاضعأ

أبرنائهبم!ونةطاعوايت،"مسعود!نأرسلانقاخالدينعز"بكلدهتولىو

أملاكعاىيسضلموليوأن،الممايمةحدودليوسعأنمساعدمهموصِدقا)مشرةأا

خطأوأخطأ.إناثهأبينويقسَمها-هونواووضعفواأنبعد-الدانشمنديةأ

..إخوتهدون"وعيخسصارويناءياث"الأص!رلارنهالعهدولايئبمنحهبالغا

1182عامحلّأنمالأنه !- OVAبينوالخصوماتالفتنثارتحتى)3(م

وجاسالدينءزتوفيالمذكورأالعاةفي.ال!رشعالىاعاًإزالمالاثا"يتاادأةر

أسيمروعلبراخوتهرهـ"إًصدامأ)يصطدمكيخسروا)،-ينغياثالهرشعا!

.1(توقات"حاكم"سايمانإديناركن"الأك!!الأح

وقاوم!ةحضَن،ا!ديدالحاكملقتالقوزيةنحو?جراًجىيشاالحافاءوو-فَ

اشرطاوكان.طمشروبصل!ضهمولييهبرالأكلرانتهىفي.ايصتطاعماهمحصار

.474ص،كَزثدهرحتار:إكأالةكأوصتوفيحمدالله()\

.953ص2-،اليرحبب)2(

مع!ص!مقِز"باوروبذعر.475ص،كَزيدهتاررخ،اصفحةواا،رجعنفس)3(

عامفبكانتوفاتهوأنةحى551عامفبالهرش-ولىيخسروأن215صالأناب

هـ.588
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غياثيؤ.شأنكلقابلسايمانالدين)ركنالساطنةتكونأنالصاحفيالأساسي

ءيخسروأصعصفالصلحتمأدتوما.بأذىلهقي*رضولاكيخسروالدين

الةرصبئ.دبلاإلىكلنهاو(ندإست!1)إلى

سابمانالدينبرركنواعرةت،الجديدا)وضعال!باسهيةا!للاة"وباركت

بسقوطقوتهوغظمتؤفوذهوازداد.ا)قاهـرالسلطانلقب4ومنض،حاكا

يستولمطأنواستطاع.)1(ثنالخوارز!4وتولإ،الفزةتلثفيإ"راقاسلاجىقة

)2(.أضيهلابنؤهـنحهاا)رومارزنعاما

ا)رومب!دإلىوعادالهمؤرحبه،(حرجم!تان)فياهـزعهدها%رأووفي

وعرينأربممدةدامحكمب!د،م5012هـ=206عامفيماتحيث

.(r)ةة

طفلا!كان"هـإيمانشاها)دينركنبنأرسلانقاتالدينءز"أنورغمً

عامفيكانال!راقسلاجقةسقوطأنكَزلىدهتارفيصاحبذءرهمماليفهم)1(

ت0955عامفيكانحكمهمانتهاءأنالواخرينما.بقلبلبعدهاأوم1182هـ-578

هـ،095شةدثحوافيالكامل،371ص،اصدورااحةر:افيمذلك4نظر

.176-172ص،ال!لجوقيةالدولةأخبار،203ص،سلجوقآلرخزوارنحتصر

وابن،383(ص،الدولمختصرفي)تارفييالعروابن،الأثيرابئبررأينأخذهذايجعلنابماور

هـ.588عامفيكانتارسلانقلجوفاةبأنالقائلإرأيوهوا7(صن،)مختصرسلجوفنامهفيإيهكطا

م2091سنةليدنطغ،سلجوقنام!مختصر:اليبكطبنا،476ص،لىيىهكَزثخنار(2)

.7-3ص

حكمأنهنهرفخواندميرذحرهماإلىإرجوعوبا.476ص،كَز-دهتاريخ)3(

ويذحرهذا.سنواتأربمالحكمفيراستهقدالدفيءياثأنبذلكالمؤرخيعنيو،سنة02

هـ.006عامالقعدةذيمنالادسفيكانتوفاتهأنزمباور

.512ص،الأنسابمعجم،045ص2بر،السيرصيب:نمارأ



غير.)1(عاممدةلابلادالحاكموظل..إ"رشاعا!الأ!راءأحليه-بعِضدقدِ

بعضبمواةقة-بادرة"ررنقش3الأتابرلمثيعجبلمالوضعهـذاأن

قوزيةإكةماد،رنجة411دارمنكايخسروا)دينغياثادتدعاءإلى-اءالأءر

تخلص!صنوات6ءدة4االاوللهةرتواستا)*رشعاىواستولىعجلعاى

ببفهم.يه-iم!نامنةيها

.)2(بالشهادةةفازالكفارمعتحاربم1212=!906عاموفي

ط-صى؟
ا،رضأنإلا.."ح.يماوسأديناءز)1افيبر*دهمنا)*رشعا!وبملمس

الطريقفأةصح.حكمهمنواحدعامبةدا)صلبداء!اتi،طويلا4يمهالم

."عيخسروإديناثشيابندحثقيباالدينعلاء"لأضيه..ةلأسراتلاث4لخُلاصى

والقتالاعاكزسادها،يىة"26مدةا)بلاد-كم4دةيديررإديناعلاءوأخذ

وطامع.ثاؤرمنأكزمع

يئهكنولم،"سايمانا)دينركن"أخوهعايهضرج'ناوءهممنوكان

"خوارزمشاهالدينجلال"أنكما.الموتحتىوسجفهبأصإلاءنهخاصإامن

.المعاركأكثرفيعايهلها)نصروكانءرةمنأكرحاربهقد

+صسىَ-6
يدءنالسسمقيقىعأنبر"دعلاء-الديبئتوقيم1238هـ-636اعاوفي

،باد"كيةبنكيخسروامحديناشياث"4تاقاإ"رشاءلىوجلسكيخسرو)3(ابرنه

.ء0065،106عامىبرينماةالفترفيكانا*رشاعاطجلوسهأنمباور1.رى)1(

.215ص،الأنسابمعجمأنمار

الدبئعزتوليةعاموهـو..هـ.706عاممنمالمصرفيكانتفاتهواْنرزباورىث)2(

الحكم.كبكاوس

السابقة.والصفحةالابقا،رجع:أنظر

الملتبرعهذعر-ردولم6335سنةشهورفيماتأنهناصريطبقاتفيردث)3(

فيكانتتوليتهوأن،6345عامفيمسمومماماتailالأنابمعجمفيو-رد،ابنهثدعا!

هـ.616صنة

.15Vصةالأنسابمعجم،264صابم6ناصرىطبقات:أنظر



سماحقةب!زيمةعهده!ىوا%)1(أعوامثمازقيمنأكر!ا!يفيمملم4أزيخر

راءهتاركأو،م6124هـ=464فيعامماتو،لمغولهـفيجهاعلىيدا

-06)2(ءلأبْنااكلنإمدبدا

وكان.إيهأءرشإلىءنهمواحدكلىوتطاخّليناءالألى؟تاخا):نرواحتلىم

11Aث:يتعلىسايطنعملوقد."سا"صانأديرناركن"ويرلىعىلأحدهموز

طريقه،منإخوتهرزيلأنأنهايةاثيواشطاعتالطرقركلكلإكهقواعد

66أءافيوةإتهوكانت.عامأعشرينكلدةوحكم،الجولهةصفا f-هـ

بالسم.41ةتةرّرالذيالمغولي"قاخانأبا"منرأ!رم1265

ير"قىأنواصتطاع+"ساثحانبنكيخسرو"الطفلالينهبرمدهوحكم

لى!لمهأكلره"خاناحمد"أصدرحتئ..عاما18َكلدة4ا)سلا-قيءرشعاى

.م1283-!682-عامفي

المغولحكموكان-"كا"يماوسبنمس!وداديناغياث"إمدهوتوَلىبر

أبرمدإفالأوضاع.4ةاصإتمضطربآعهداًؤ!اش-خانأرغونإلىلآةد

ورغم.بلادهداخلفيعديدةاءأ-زعلىولواةوالىأعداؤهعايهوتغاب.حد

مذافيوبوفاته.م7912هـ=796اعاإلىالدينءياثحكمدامذلاث

مه.أا-01ح-قهماد.إداعلاء"ءال!عا3حااعاءا
ودلاث---بن"كلردربن.-ي!رسلىط.ا

تأفيذعركَزثدهرختارأما،054صا-.السيرصيبفيوردلماطبقاهذا(1)

ووفاتها!صملتوليتهذحره!مااللذ:تالتارنجينأنرغمفقطسنوات6بلغتح!صهمدة

4صكَأ!دهداررخ).ا!سمفيمنوات8قضىأنهثشبضان VV).

.12451-!643عاممنالمررّمأولفيماتأذ"ناصربَءأبقاتفييررد)2(

،(!658)الجوزجافي(السراجمنهات)يئالداجصبئعئ!حانثالدمنهاج:أنظر

الثانيةالطبعة-ش.كل2134كابل-صيبيالحيءبدتعليق-جلى-اول،بَناصرءابقات

.265عى

29



-يئلهءؤَن1ط"خانغازان"وهوآنذاكا،فولحاكممنأءربرنا?إ!ا

كلإكه.عدقوافيتّوأكهكر

اطاكهـاكأفاضط.وءصىاهانءازءالمحا!ر!برقيوتهاديناعلاءواغِترَّ

فياًأسيرعَإدلينْاءلاءمو!ش03كأد،به-يهثهاَإليهير-وقأنإلىالمغوفي

ءةها.ليد!موع!ا)دلإرتلاثفيلا%تمةا!-؟منمتفأ..غازانةبضة

والأورراءا)-لاجقةسلاطينريننث:تا)يالخلافاتبررءمأنهنلا-ظومخن

ءإشتفةد-"مح!وتإض*إففيالأزرأبر*د41عانء!-ا)عى*رىآصبفي

ئيهفي1)ر،ا-"اللكلو.4ا)سلا%قي-؟وكلاتمنهـاءيرمنأطولكلدة-؟ومةهم

تهمت،مأظ"روا.كأد..طاءت،مثيد!و!م!!ا،"ولظلنبوكلت،م3صبةاءئي

.م5821هـ=657ءامكلنذللاهـفو

أصهمحدإ!إاًء-يرالىولةاهذهم-13شئوتفيالمغولتدخُّلكانوقد

كلنه.الةخلَصررونمنكلنهمويقتلون،كمويولوّجمضهاسلاطإونير*زكانوا

،3حملابمنم4العاصىمعإنتلاصغولاكبعيةوتلثنفسهالزدخُلهذاأنإلا

.01حا-ًإفالمهل!ةأ:تارالغاراتوا)داخ

لمماءالكلكلا،جىءمنكللمجأبلاد!مصا!تأتإ!إإوضىحاهذاأدىوةد

ني!ت.الايررا

سيأضارالأِدبوااللغة)تمشيرا)ءجمرىا)ومميلةكانواأرومالىلإ-قي"أنوالحق1\

.)1(انايرررفيتارفيا)3-جمرمقاكلها)"الدولم!ذهأصجحلهذاو.فىمليء4 -.--اكاالبلادفي

والمساجا-ص!المداركلة،!ةكثيرتارفي"4آثارإرومابلادفيءنهـميتليقيوقدهذا

(.1)ةإفلأوا0رطاقيةاوارطاِراوتنقاالخاو

iص؟اسا،1سا،ط!تطبقات)1( ry؟rA.ا

.263!!،ناعرقيطبقات:انسراجمنهاج)2(
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لىإفم!لىهمصهـء

7ص

علم!.ٌدَالتتنأمص!سملاجقةِ

وقد."أرسلانألببنتهشالدولةتاج"نسلمنالطائفةهذهتنحدرص

الذي-ملكشاهبأكلر-م1577هـ-475عامفيللشامأفرادهاحكمبداْ

هذ.مني!حونهءاكلتكونأنعلىوتوابعها(دمشق)حكومةمنحهم

تصرقهم.وتحتحقهممن،لنواحي

1=ء471عامفيوتح!ادمشقحكامعلىتغابَقي!شوؤد6 0 VAإزرم

م2901هـ-485ءامفيملكشاهوفاةوبعد.ا)نواحيهذهعلىكبليرهجوا

تكونأنعلىءزمهاشةروقد،(حلب)إقواتجهعس!رهتشجمع

ا)راحل.أخهردلالسلاحقةءاسلطانأ
-..لمحا

وبطشهفشسطوة-حبحاكم-"آقسنةرالدولةة-؟ا"وخئص!

ها(اَرا)و(انطاكية)1ح!،أطاعهكا،كمش!الولاءوأبدىالطاعةفأظهـر

وقةل،ءنوة(نصيبين)وفئح،نالسلطلقبواختارَ.(ان-ر)و

.4قهيرأعمالابهاوارتكب،مدإكاحممونهبأموا!موأهلهامنالعديد

.(بيجانآذر)و(ميافارقين)و(ب!رديار)والمو)ة!دئم

أخيه-ابن-"برركيارقاسديناركن"!سامعتمث!ضروض.صلوولماس

49/َث



فيعص44مقاباإلىبادكأ..4إصلجرقيااليكالمهمنقسمأيح!موقههاوكان

ع.ير.جيض

..نافسه4بضقو)يفخلاثاماإلىبي!ثطر*ودأتاط؟!ةمنأنهفثا!ورأى

أءوانه.بعضءنهتةرَقأنبعد

كلةاس"ةباتتتد4إفيرصاأنتةثروجدم4951=!487عاموفي

و(بيجانآذر)إلىطرليقهوفي.إشفوذهواخضاعهاإلىرانللاشيلا?اى

!ذلكاته.إلىوضمّها،بهاكلرّإياا)-لادجميعأخضع(ه!دان)

لملاقاةضرجبالأفباءا)رس!!وافاهفلما:نصههـ!نفيوقئ!ابرركيارقوكان

تاصدأالةرارإلىفلجأ،4مواجهشفبا)صمودعلىَليقوولمهُزملكنه.عمه

.مددمن"?ود"أخوهلهيرقىدمهبماليتمين(اصةهان)

برهـكيارقاقيلىكا،الطاعون!رض4إصاقيإ؟رمحمودماتأنواتفق

وتةلىمه.انسياحهوجهفييرقفمنتشيج!دفلم)1(ا،رضبهذابدوره

فئقابل!اسانضرمنبهجماءالذيبالمددلىارإركيارق4صحيتح!نتفلما

4شص!رمنعثسا)سابمفيَوفلمه4هزقيمنتم!تو(1)ري)ةربوتتثلى

.)2(م3488-5901!*

حكومةعا!ابرنهعيّنةد-آذربيجانفيتو!فحين-تثلىوكان

بفضرورإقىبرضوانواسمه-هذاابرنهفضوجّه.وال!راقوحلبامحثاما

l,ءاىأبمهمصرعخبرسمعفلط.)3(مه!.4كلهام)-وليإ*راقاإ!-الملوك

إ-

.23،24ص2-طانطهـرطبع،راناثدرأدرياتتارثخ()1

ليدن،العصرةوتبةالنصرةةزليلى،97ص،ممرطيع،سلجووْل3تار-ْ)2(

.85ص،م9188

طبع،دمقتارثخذرلي:التلان!يبئا،334ص2-،الأن!ابمعجم)3(

.918ص،م8011سنةوتإير
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.C')ا)مام؟نحىلىفيحابإلىالكلراقتركبركيارق

هذهأنغبر.إشامافيفشأوجدهـاإيا4للحكوكلالاستهراركتبو!كذاص

ءإممنالأوفجمادىمنسلينوالعثا(ثامنففي.طورل!ت!!رلم(لحكومة

ا)دوإ"فييعدولم.تمض!لينرض!وانالملوكة!ر-وفبم1113هـ-705

..الأمورا!ءاعاصامبصاتحبضساواالموتفعلىالسيطرةخهيهـ3ةويأحاكأ

دمشقحُكماىتو1)ذي"فضبننصهـدقاقأباالماوكشمس"وأنضاصة

رمضانءنعشرالثامنفيالآخرهـوتوفبتدكانم5901هـ-488ءام

.أ=3011كل794أ-جما

ا)بالىو)"اتاخ!"حلبفيالحكمتولىماا"11هـ=557ءإمح!ق

هـ=558عامفيأي-واحدعامولي*د."ر!وانابنالأ-رء!أرسلان

."لؤلؤالديرنبدر"4وصارتخت"رضوانلينسلطانشاه"محلهحل-م1411

لىيىعلى11171هـ-511عامفبإشاما4سلاجةحكو!ةزالتوأخيراًص

.)2((أرتهكط)اءوأءر(إوري!%تابكة

.ء!48سنةحوادث،الكامل:الأثيرابئإلىارجع(1)

،م4491سنةانةرةطبع،الأخياشةومساريىالأخبارةماكلر:الأقسرانيال!رريم)2(

.02،12ص
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رلي!!الأل/،/ا

للسَّلأخقَةافَأوثَةا!رَاتُ

7-السلاجقة





وفميلفُ!

-6

برلأ/نيووِ.لِغزِاصسصءلمَ

اظهورا ا)سامانيء"نخ!ثاحمد-رهـامساعيلدء4أدو)4!تا

سامانلآلجيوشقائداًوأصبحإءإصبافيَارتقىةلىكان.ا)تكَينيدعى

وتأسش!وا)سيطرةالةحكتُممنت?نأنة.ك،)1(م629هـ-351عامفي

-rAV)يص-!ة*ينبنمحمودعهـلىفياتساءهاأتمىالىو)4ابلغتثم.4دوك

1هـ-421 053 - V11وةلى.للأصةا)ذهـتيالعصرءمرهوير*د-.(م

حدإلىبلادهرق!4ليوسعأناالإسلاعلىويخرتهوذكائهبمهارتها-"ملاع

(Y)--
..ا!ءدقيةالإسلامهب!وحاتهاشض"رالذيالةازي!ذاوهـفودد..!ر

اقضا?لميهواائيلإيهسزءيم!مخداع-طاعوالمص،ليا،رصادللسلاجقةوةف

يخططونميكائيلزعيههمبةيادة!ؤلاءبم*لمما..نهأ%ناهذحرالذيا)نحوءاى

ب!بورلهموأذنأنمحمودكلنطلهوالخطت!مودةفيذاً.الغزنولي!نللقضا?اى

فعبروا..طل!،مءلى?ودوافقوةد.باوردوسائنالإةامةو،دلىاره

.اسانضرفياص!م!رواو-يحون

.3صة1333سنةإلكاروخةغزنويانسلطتَ:)1(خلياب

.023صا-،قيناصسطبقات:الجوزجانيإسراخامنهاج)2(
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وأخب4كلسعودبر!ناعاتزاةدلتم9201=كل421عامدمحمركي"و

لكدخل.4للسلاجهال!رصةوأتاح،4رنوأكزاإدو)4اإض!اففييصإهـممما.محمد

وراءمافي4الغزنورالدو)ةهزتءنيانةمعا!ككلسعودوبر!نبيةهمدارتوقد

أ-لإجقةاانتصروقد.ا!دتوحاتءنفيدربالةهاوصرفهةوضراسانإ"،را

.ضراسانفيافان!احوم!همصلمحءقدإ،!ضطروا،(نسا)-kiءكلسعودءا

فضء3-نوام3751حهـ-924مءا(يهس!وراط)بةرنساا-ركليرأ(م:1و-ا

.ضراسانفماةأك!هـمولونلىثم!اأصه-حوو4تكلكلت

نهسابورفيءسعود3!ءرعا!وجلمهلى،إسلاجة"اقيادةط*:)بكثوتهِ

اسلاجمَة.اسلاطينأولصارو!االعانة"!في

ءلمه،ما!جومكل-مودؤكأررتا!-لاجقةكلةاوءةإلىنويالغزا!ء-؟رعادش

4ااءافيَ Y1((دندانقان)موة*4في4قيهزمنتم!خواةهم)3م9301-مى(..

نأمحاولاءمسعودوؤر.ا)ة،روراءوماإليرانعناكززوإ؟تاأليديوكفوّا

كلسعودوأصءساعلانآ.ممحمداب"دونادى.4جيمفشعثورإمقواهيجدد

.)2(م0415هـ-tryعامفيقئلحيث.كسرىةلمعةقيوسجن

محهداَ?4بفرار،يرنضتمأن(نةغزفيدكل.سعوئبان)دمودوابرء4وةرر

أ*رشاءاى!جل!أنماو.كلتهموتخلصأز؟عهوائهألية-ءعسأيهو،هسأدهو

.)3(ء!هبرتمه"لدراإ-مخ!م451 ههـ=tryءامفي

.-إساطنةامنمودودوءزل،غزنةإالاحهء4ور!رك،إ*رشاسهاءلىطَلالحلى

لى-لهإدالموثيا!ةدإصارْاىيرتوءادافىءطا-"ءدود"اض!ْح!وط

Iص،مي4132اتأصغرثلييهتهيرختاص:ا.يهقيا(1) Y A.

.ADص"لأ!ياراءتز:يدتزاحَرا(2)

4-2%،ا5791سنةةانةرطج،ليخالوارجاجمع:اللهدفىليئالدثميدش)3(
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لأنبايضحارلم،،ل!ن!!ا)-ندبشاطىءالجيشانونزل،للقائهمودودوسارع

هـ-441أعافيممات-ثغزنةإلىمودودوءاد.4خيمضفيمتأوُجِدمجدود

94

طكثلمأنهغير،لمودودالأصىرزرالابنوهواشانيام!عودب!دهوتولىَ

ابنعليعمهم!انهليرل-4ءريضءنأُبعدووضُلى!شهـرمشأكثربالحكم

نفجةالأمورفاصلت.مودودبنمحمدمالح!فيَومثاركه،كلص!ودالسلطان

توليتهـ!ا.منش!رينبعدوسجن!!اخلعهماإلىالأكلراءاضطرمماالحكامتعدد

أرزالَىاء:دوعتن.ال!رشءاىمحمودبنارشيداء.دالسلطانوجلس

وكانالحكما.-توليفيلهكلساعدتهبببوزيرراًنديالميهحسنبنأحمدابن

.)1(لمودوداًوز-رذلكة"لاقا)رزءيدِ

إليها،أرسلانالبابرنهؤأوؤد،شز؟4احةلإلإلىا)صلجوقيداودوَتطاَخ

ال!زنويرينقائدلهةة!لىىبستإلىداودووصل.ا)رزز؟وليينأمامهـزمل!4

4؟ا!زوالحق.يى"متانإلىط!رلوتهمه.ارا)فهرإلىواضطره(طةرل)

ءردث!علىجاسوهناك.4ءزرإلىعادثم،طاققا*"ءةد(داودعم)بر؟يغو

أء"!إ*ر:لىاعاىي!كثلم)كنه.نويآشنىاًأكل!رعشرأحدوقئل،نولي!نال!ز

ساطانأؤاصىب!تكل-مودبنادؤزخىزيرالأكلورويم؟إمدهاوليومأأربرحينمن

.م5101=!443عامفيللةز؟وبر!ن

ادفرخزوزيرر-رضتنرلهمؤ"صدئ،4ءززعلىالإغارة4ا)صملا-قيوحاول

.)2(4ءززحدودعنبر*"داًوطردهمهزمهم

سراحه.أطاقثموأسهقائدهااوهـزبرصتإلىذلكرمدضرضزوتوجه

،راءاسزادسور:ضوازا-.ير).الوفاةكتهأدرحتىرراوزاقا)رزعبدظل()'

(.51f!طتش.!1317طهـران

.202ص9ج!الكا.إ!:الأثبرءتا)2(
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دونالأ.،ورءالىوا&يطرالةما!الحاكمكانبجثالقوةمن-الوزليرهذاوكان

":4توةس1فيإملابمقهةا-راودولم.اَساطانا Jبرتعلىالمجومرة3ةللوزارة

وغزنة.

..بم---

مععودبنابرراهـيممح!إ-ل!5،اددفىضزتولىم9501هـ-45عاماوفي

بالصلحإسلا-قةاةة:4ددثعاىالساطانهذاعملوقد.ا*ر:/!اعلىء!ودرن

نأبموبمبهااطرفانايشمهداتفاقيةارإةرو،اصلجوقيا!"يما!يلبنداودمع

اداخلياا)فسادلا!إصإلىسعىكا.أملاكهعلىالآضريىيادة!نهماكلميحتر

تستتزفكانت.4الداخاإنح!تاأتءجر.وأمجادهمال!زنويرين4عظهوإ-ياء

علىحاةظوإن!إفضوحاتاطريقعنا)توسعيتجؤلمم،قوتهكلناكثلر

إرا!يماحكم.وقا-ا!خدفيزفهوذهوعلى،ال!زنوير!نمررإكاتمقيردهتحتما

م.,890هـ=294عامفبومات،4طوياةةش

كانولما.ا)مامزفسفيأبرء"كلكانالثاككلمم!ودأدولةاعلاءوتولى

بدايةفيوالسلابمقيةزوبرينالةزبر!نا)ملاقاتتحعىنتؤقدسن!ريختزوجأ

زاعوا%4دوك!إسهيطرةافيالطمعإلىعادوا4اللاجىقيأنغ!لر.حكص4

علىاصتولواكا،عايهماواستولوابلخواةهـرفها-صوا."نهالأمورأزما

ص"طرتهم.تحتبر!ستصهبحتوا.ضراساذ!نبرىال!را)قب!م

ا)نصربطابمة"وحاتهواتسمت+افى"دفيقويأ4ؤسا!إؤظلالىولةاعلاءأما

ا-إطانابهدهءنالحكمتولى14111=!1805عاتوفيولما.وا)ةوةءق11

أخوه41قئإذطويلابالملك3يرةلم4ازغير.أبر-4وص!-4برنا?اإشيرزاد

الكاملأما.التوار/خولب.ردهكَزحوتار.ناصريطبقاتفيوردلماطبقاهذا)1(

وهـذا.ء805فيكانثأخهاثخالتوارجاحفيليردو.حص481فيكانتالوفاةأنفيهدفير

الثالث.مسعودلقوليةوإغفالاإهمالافيهلأنخطأ

،04داصا-"كَزليا-5تارثحة923،024صاج،ناصم-يطبقات:أنظر

.182ص4-2-+لىخالتوارجامع575ص01-،امماملوا!09صر.رخالتوارلب
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فيال!رشءاىكلكانهوجاس،(أرسلانالملاثيدعونهكا؟واأرسلانشاهـ)

ضمحلتواالأحوالوساءت.)1((م1511=ء9.0)4كوليةاتاليااالعا

عايها.العدوانعلى4ا)سلا-قيوقيرأ،هـ!ت!اوضاعتلهَالدوتوة

و!ان،سنبرخالهإلى--ن!راختابن-نويالةزشاهب!راموَنجأ

ا(*ونكلنهوطلب،محهدالشةيقأخ!يهةبككلنضراسانعاىحاكأآنذاك

وحاول.شاهأرسلانكلنبدلاًا)*رشعلىيجاسهأننح!ردىوةرر.وا،ساعدة

يةبلفلم..لديهلهتشفه!اصةو-مل؟بالماليصنصرضاءاسششماهأرسلان

ةربأرسلانشاه%يمض!علىالسلجوقيالجيثسواؤتصر.شفاعةولامالاصصنرر

صمةعاوسقطت.للهندارالةرإلىارسلانشاهضطرامما،صاةةا"ركةفي؟4ءز

.أمهة!رتحأفاخا!اهـ-ء.4معايينبريدفيير!نزوالةز

ساطانأكدتتددندانقانموقعةكا؟تإذاانهزقولأنيمكضناوهكذا

حةيض4نهايةوضعقدءز؟ة4ا)سلابمقىدخولةإن!ضراسانفياللا-قة

ية.نوزلةا41ولاد

يهاجمهأنا-ةطاعأرسلانالملاثلكن..الحكمUيىكلقا)ب!رامثاهوتولى

-!1512عافيءررتو.أ!رىكلرة4شززة!حإلىسنج!رفاضطر.وي!فىمه

.أرسلازشاه!لن

وتسببا)سلاجقةبمراكلخاها-ةلىعىأنوأغضبهماخوراامحكساءوقد

ء!دوكاِن.الحسيزبنمحهداًصهـرهقئك4أزأصقهـمكا.4ءززدخولهمفي

حما4فبقىد..الغورءلكالحسينبن!وريا)دينسيفللساطانأخاهذا

)2(.بمرامشاهمن)يضةقم.م8411هـ-1435عا4زءزإلىرأسهاعلىتو-4ةيجر

عادب!را*ضاهأن.ك!را!ةدإكالةرارإلىوألجأه4يمة!زمنؤملاتمكنوقد

.!.40405صا-.ط!رانطبه،يردهكَزيرحتار)1(

.993ص2تَ.اليرحبب()2
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قامالا%فيئوبا)خ..وأصرهالغورملثيمةهزكلنوتمكَن،شزز"إلىءدةبر*لى

.إسموقافي4-ثوعا!قففقهرونه

)قتلمهكلنهقاموالا%راكلشاه:2مها-مةالغوريالدين:ثاءا)-اطانوأراد

.إ).4ر!ىلأنؤ"لمات4ل!ة،إدينا-يف

وخارب.قامالاتففي-ذإفالحسيماتبرنحسينا)دبنعلاءأخوهؤ*،فى

.الغوريدفيذةغزاقصت!ىأنإلى"راتثلاثوبمرامشاههو

قيورزجشو،اسضجاحهاوءززةأحىرقإذرمببأإديناعلاءاتحاا%وكان

لصلهأوغزنة04م!توأ-رق"الفخمةا)قصورو%رَبتالسارقيتالسلاطين

.)1(وزكوهةير!!.4إلم!ب!ماحمل

أدر!4ةقدءرشهمادةاس!!منيرت!كنولم،إفراراكلنب!رامشاهتمكنو

الىنهتولىالاضطراب!نةةشوليمد.م\152=هـ547عامفيالوفاة

=ء552عامعاىالساليقةا)فترةفيذلاثوكان،ا)بلادحكمخسروشاه

إلارريطرونلاالةزؤويينسلاطينةيهكانوقتفبتودَّىوقد.م1157

ا!ند.بلادوبرمضءز؟4عاى

الاطانيأسواو-راسانعا!يستولواأنا)فزةتلكفيال!زواستطاع

ضطروا،ةفعاوانةءزابف!حوأتعا"!مالسهـلكلنباتو.السلجوقييىنبمر

.لاهورفياتصةوعدةا-يث..للهندال!رارإلىخسروشاه

يدهمكلندهااسكرحتىعاماًعشراثنيكلدة4لةززال!زحكمواشءر

ع!صدالددبئكل*زاصاحلاناءرشهاعاىوأجا-!،سامبرنمحصدالدينشياث

.سامابن

ءرشعاىخسروملثاليكهو%إسcافى:دفيماتةقيا-oخسروشاأما

.562صط،ناثنوءزساطت:خليلي(1)

401



توسْعإذ..الغزنويةالدولةبا؟ة!اءإيذانذلثفيفكان.بر"دهكلنلاهور

الأمروبلغ.الغزنويينعررلمكاتمنالكثيرعا!اويىيطرو،ة"وحا-3فيالةز

هـ=582عامفيلاهورهاجمسامبنمح!مدالدين!"زالسلطانأنحد-4أنهايرافي

صأمنوتمكن.ألفأعثرين4ةرسازعددير.لمزجي.شرأسعلى)1(م1861

م1012-ء895عامفيكللمكخسرووتل.إمحجنافيووضعهملكخسرو

الةزنوية.الأصرةكخت!ي

الغزنوية.لةالدوعا!الفعابالقضاءعامم1861هـ-582أعاليمبر(1)

955.ص-2،م0591سنهَوتريرطبع،ال!ربرفيتاى:جبورو-رجيحتى.ر انظ.

501



لىف!يلىلئئفي

خطائيونالقره

ادهاأؤركان..)1(مغولية-ركيةقبائلعدةإلى(خطاز!ونره411)فيةصي

لهميهرلااكتقلئميداوكانوا.الوثيةويتةقون،الصينأقمىفييس!نون

شمالإلىصولا)وإلى-ا)سلاجىقة-كمإبان-اوةقالهمبهمأدىوقد.ارةر

عاص!ادولةلهموأسسوا،الجديدةكلواقعهمفي،ركزواهـناكو.إيرراذشرثي

فيالأكلورزمامو-هاوا.12411هـ-518عامفيَوذلاثطَ(بلاصماغون)أ

.)2(1(كَوخان"عايهيطاقونءطَطثيدأ

لمِ

.16ص،هامرةحاوضيهاماانراث(1)

اراوندياأ.،.كَوخانلقب(rrص1\-)ا!كاملا4إكتاقيالأثيرتاعإيهطلق)2(

ثيخواندمجرلىلمقبهو،الخطابكاةرفيلفتجه(172ص،لدنطبع)الصدورراحةكتابر"في

.كَورخانباسم5(90ص2-)ال!ير-ءيخب!يمابه

وجدنا253(صةمصرطبع)صلجوقآلختارتنحتمرفيورد.،إلىرجعناواذا

أنهالملثذلكحقفيالكتابمؤلفورقول.(أوزخات):النحوهذاعلىليردالملكاسم

أوعمنهالخطائيةالكفارفيتكناو":قائلاولىستطرد.ونعماوخ!تخطاصاحبكاذ

.1(الصيندحدوإلىت!ل5أكلرنكاو.!دداودآَء!ةرأوو!سلكاًنظموأ،.إكا

.سنصرضدالحملةقادالذيحو...محيتاضخصا+"قي.والمؤلف
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وراءمابلادعليأغارتالتيالأقوامأهممنخطاذونا)قيرهُيهةبر

تطلقكانتاليالأسماءوكلن.وا)ءزأةراسهيابلآاشثتهـيخاإذا،انهـرا

الجنسإلىينضيكانالذيال!رع4خاصى..(الخطازركان):أيضأعا.،م

منالشمالةإةواحيافبيح!مممإكأرعاهـذاوكان.(Tunguse)وزكَوزيا)5

ا،كان!ذامن(1)قىرةورز)زفاطوطردمنء3صتَ،تثم.(الخطا)باسما)!ين

اويغورطوائفوإدخالة(Inisci)(سئييري)ص!رع!رىصصواحلإلى

في-ماني؟ذه!وتؤمن،الص-.:ةإكركستانافي-"يثلىكازتأيا-

.)1(طاش!م

الهرنفيايررانتاريضفيَاسمهـم4لصروين4خلاؤا)قيرهأسمارتفعتوقد

112-كل951عامةفي.الهرياسادسا oطائفةضغطإ؟روعاث،بم

مدلمكاتهم!ركإلىالخطاطواثفمنعدداضطر،توزكَوزطوائفممتجديدة

علىلصيطرواحتىالم!ربناحبةعا!ا)ضغطفيواهـلة!روا.يدهمتحتوءا

وا!لش.كاش!رناحيية

باص-الإ!ملايا)ةإريضفيافةرتالتيحىزفسهاالطائ!4وهـذه

.)2(خطا؟-!نا)قيره

وكانةفركهمالطائفةهذهأةرادبدأم1136=هـ531عامؤي

.(خجند)حدودفيس!رولىخان؟4هـزثكلبهتم!وا..خاطفأسريعآفركآ

ا)بلادئيفانساحر!ا،كَورخانوزءيمهماسيدهميادةبرقي!ركهمواصاواثم

سارواأينداإرعباوبثوا،وقة*يأوفرو!بأسابآؤيهاأم!نواو،.4الإسلاكل

.الداكل.ةثهملأحداءسرحأإخهـراءوراماكلخطقةصبحتوأ.احدّووحبثما

وغيرهاوطرازوخقوبلاساغونكاشةر!في-الزحستانبلادوكانت

.19ة09ص2--ا-راتدرأدبرجماتختار(1)

السابقتين.والصفحت!تالابق1،رجع)2(
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كلصل!ونهمو.الأتراكالخانيةملوك،دفي-!اةالمجاورا)ت،رراءومابلأدصت

بينهم،النشوبدائمكانالخلافاْنغير.التركيآؤراسيابنسلمن

الأكبرجدهم..بينهممنالإسلاماعهتقمنوأول.صفوفهـمتشتتوال!رقة

موسى)إنها!كانهتولَىا)رجلحذاماتولما.(ةراخاةانثث)المدعو

ارسلان)إلمطوصلحتىأولادهر؟تيضةقلالمُلثوظل.(ؤهـاخاقانش-قالمق

خانبطيغاجالماقب(ابرراهـيمبنب!راخانداودبنسليمانبنمحمدبنخان

يضبق.برنموسىبنعليبنارس!لانبرتصرالملقبارلمكابن

بدايةكانتهناومن.ءنهالملكواتزع،(ؤدرخان)ءلميه-رتوؤ،-ص

،لقدرخانيىنبىرتصدءَىفقد،الخانيينشئونفيفعلمِأتدخلاًا)سلاجقةتدخل

قا-ميه.وثبَّتخانأرسلانإلم!الملكوأعادهـ،494ءامفيفلمهمنوتم!-ن

أن!سهـموجدوافلما،خانلأرسلانمساندة(أقارغليةَا)سن!رَها-موقد

لىديه.بر؟نةروا،إ!موداعنيرنءاجز

ءلممهإلىنمىفقد..خانارسلانعلىتغبَّروقدندسهرةإلىسنرروعاد

،خانأرسلانأسرمنتمكَّنو.مساعداتمنةد-م!ماغمرقةلمهءاىتآكلرأنه

ةلمج)دعىة-ظِهمنحاكاًةدس!رةعلىوعتن.ماتحيثبلخإلىف!بَّره

م!انهءبَّات..ماتفلما.ليائهـموأزرالخاني!نأعيانأحدوهـو،(طمغاج

وذلك؟(بةراخانداودبنسليمانبنمحمدخاتْازسلانلينمحمود)الملاث

كل.526ءامفي

عامفيا)ة،روراءمااإفعبر،بعامةالأزكأاكضدمحهودالماكبه-نبداسهو

اختابنهذامحموداًأنوالم!روف،ءلميهـمونمره01141-مه535

يرصاعدهكانلأنهأكثيروب:فُإليهدقيربهس!خجىروكان،)1(سن!رالسلطان

.1،32"صصا11خ"ملال!ط(1)

.72/لأ؟762ص،ساجوقلآليخرزوانحتصر:يالبنا-ار
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رم3لى،ءباًالأدبكانأنهءنهثؤزرومما.فعالةمساعدةالأوةإتمدظمفي

.بمديحهـ،اويحظىالش!راء

لىوجهةا)قارغليةمنإليه3ىاشتويىنبمرإلىأضرىءرةمحمودولجأ

ومنالصيني(كوخان)إلىالقارغليةفلجأ.لهامأإعروطردهمإليهميى"-ر

1()
نح!ريىطربطاوالخيوا)!ينالتركجنودفاستعد6الكفارمنيوا(ونه

.)2(مرثمربالحىغماروخوض!لمجابمثه،ماًمضطرنفسهفوجد

فْي،)3(ةلىسهرةةربدإرغمواديفيؤطوانءةدالجاربانوتقاتل

منالحلفاءوتم!ثَن..)4(م1141-!536عامصةرش!رمنا!طامس

عا!أصر)ممنه،ليصتعطفونهوأخذوا،إليهمزوجهسن!ررح!تخاة:ا3إرقال()1

الىمضأنلولا*عنهملىيرجعكادسنررإنبرثقال.عليهوانتصروالهفصمدواقنالمم

.القتالفنشب!بالنصرومتاهبتهبمحاررهخطائيينالةملك(كَورخان)ءرى

.253،425ص،يالبنداراختصار،ياجوقفيآلتار:أنظر

.33ص!11بر،الكام!،905ص2بم،السيرحهيب

أبناءمنارنأقتل(سنىر)أنهوالم!ركةحذهنثوبفيالحقبقيالببإنويقال

أكلرعليهمنيووتاللادفيلىطممهمالخطاإلىات!زفبعث،محمدبئاتسزخواركأمثاه

.سنصرمملكةقصدعلىفيالنمو.امتلاكها

قوادسا!أرإذ.الم!ركةأيىبابمنسهباكانوظلمهمسن!سىردجنرانءدوإنليقالو

يي.السنررظاممنلتخليصهممماكتهـمإلىسرأخانكَورتستدءونالنهـروراء!ا

.172ص،ليدنثالصدورراحة،31ص11برةالكامك:أنظر

سنررالسلطاناستدعىمن31ذعر5َ(90ص2-)السير-:يبصاحبثخفل)2(

)كأدببرالتوجها!فاسدةااضالأءرذويبعضاهأءرو":فيقول،الةرهخطاثيينلقتال

.(1(سهرقند)المملكةهذهحدودأبالمستوطن!تخطاالةرههاليأ

.33ص11بم،الكامل4كتابرفيالأثراءتعندإلاد،رغمواديذحر-رد1)3(

1عامقيكانلقتالمهـمسنصرتوجهأنعا!المح!حادرتجمع)4( 14 0 = AOrdوأن،م

سلجوثآلثحتاركتابفيثردذلكومع.م1141-مى1536عافيكانتقطرانمو-مة

1ءر) Octعامفيكانتسنبري!ةهزأنcry137=!ىI.م
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تاقهإء4توجتَو..ارايةرإفزكنiالأدبار!ة!بمرلّىوو.1()المسلمينيمةهز

بلهـخ.إلىوكل:!اترمذ

أْسرتفقد.يمةالمزلىةمودااذفَيل!كمبرراإ:-ءةبراةاسية4المكلرحنهيجةوكانت

.)2(قماجوالأءيرسجستإنصاحببه-كممناءرالأكلكلنعددوأسر،4زوجه

كليمألفآ12كلت،م،شخصألف501و-نودهسخبمرأ-باعمنوقتل

.)3(.أةاءرفلاآبعةوأر،ء!اماتأصحاب

وبقي.إت،راراءوبماوالكفاركالزواشقير،اظطا41دوتواشقير

وملكت)4(.م1142=.537ءامفيماتأنإلىا)نهـروراءمافيكَوخان

ا)صدامرتجنبخأص(لصنىر)انورقىإك.أءها،كللم!ثم،بعدهمنابنته

كلقابلفيوبلاساغونإكرحسضانا!راعيوأءطاهـ،اصاط،مإنهويرقال،بمم

(الأنوري)إثاءراسجاهاا)يالأبياتأنإلا.يساحطأصلاقو!4زوشرد

.()ْءخوةأخذوهماكل"هماستردأنهتؤكدد-وانهفي

هزقي،عنهتسببمما،لل!لطاذسنىرجيشعصيانالىيمةالهزحمداللهثرجع!)0

البطا)ةمدهْاصولكلرجعهابمةالهزانالجوزجائيوإرى.سلطانهعنالنيروراءماوضروج

المقاومة.روحأفقدهمممافيهالْواشراقيا)رفاءليةوجاة،السلطانخمعاشهااز

ص،ناصرقيطبقا!ص!كَزيدهتارلمخةأنعار

الأسىوأن،دينار005لقاءافتديتقدسنجىرزوجةخاتونزركانإن!قال)2(

.ولحقواْبسنبرمدةبعدواةر

تب.ال!طدعمافيتارعننقلا944ص،يدهكَزتارثخ:نظرأ

الأدبثتار،31صر11-الكامل،14ص2-ةدرايررانأدإياتخ!تار)3(

051بلغالفتلىعددأنعا!المصادرهذهخوح9rvصالسحدقيإلىالةردوسيمناترانفط

شخص.لفأ03ال!اىعددأنةيذحر(801ص)خالتوارلبأما.أ)ف

.33ص101-،الكامل:الأثيربئا(4)

تارثخ،262ص؟ناصربَطبقات،944صطكَزلىيىهلىحتار:ذلكفيأنعار)5(

،انطهـر،بَا،نوردثوان،937ص،السعديإلمطالةردوسى.نانإلىرفطالأدب
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نهم4أخذهأنإلىالخطابيدأ:،راوراءمااقايمبرقييفقدحالأيوءاى

.)1(2512هـ-956عامفي!مشاهخوارمحصدإديناعلاء

سلاطينذحر):ب!نوانفصلإًقيد(التوارليخلباإكوبالرجوع

منأشخاصتسعةأنا)في!هلهذافيوردمماولىتفاد.)2((الكلرهخطائيين

هوأولهموأن.ءاما86ً!دةعرمانفيحكمواةدا)دو)4هذهرجالات

بلا!اقيرمملحالتإذياةرهصايكَورخاناْكلراءمن(الحاجببرراق)

ا-إعلنةاوجعل،حرمانءلمااسةولىوالذي،ثاهخوارزمحهدالسدطان

.632aعامفيومات،ءإماًعشرأحداقإرح!م:ةد.هءبالى

إديناةطبا&لمطان?دبهمءت!ي',ثسلاطتهمذكارفيا)!ابيمضيو

عام!تب!لىالمغولياولجاتولهءزالذي،ا)دلىتةطببنكأ!ث.!سيور-هان

وزالكارمانعلىشطرتهماكهتوبذا.رمان31حكمهمنأشهروبض!4

.المغولذلكب!دوحكمها،ءةها3سلطا:

!الهمءإبانوتهمةمىرغم-اقيرهخطاقساسلاطينبأنا)قوليمكنو

واكان-الإسلامفيالىخولايرة"لمواولمكل-لمه؟تيرممونوالم:3أورغم،سن!ر

ءنذ-ء!الهمتأكلرونوكانوا.ءادلينا)شرةحسنيأزاسإًالأحيانأغابفي

65ص- ، if.

.سبرالسلطانعنفيحدعدجمتهاوزرالأنوريأليياتذكارتوقد

قائلفمن،د:لت!اوان!اءالطائفةهذهاستئصالتارخحولالمؤرخونيختاف)1(

هـ.612عامفيكانأنهقائ!-ومنهـ؟1906عافيكانذلكان

رأناثسلممجةقيت406-وادثت33ص11صالكاماط:إلم!ذلكقيجوعا)رءممنو

عامبعدأ،رمم!ا)طائةةطذهلىيقنمأنهفيهفيردسلجوثآلتاررخأما118ص!طوال!:اث

0065.

.135-133ص،التوارث!)ب)2(
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كا.)1(الإسلافيالدينوانينة4عاليلير-ا)ة،روراءمابلادءلىاستيلائهـم

اكقدممنالأ!هرالجن!سإلىالمنتم!تالافوامسائريمنعحاجزبمثابةكانوا

.إيررانفي

وةد.ا،تيمa-11لذلكإزا)4ضهنأت!بمر!مخوارزمشاهإزا)ةنإنولذا

مانعأفيدوالم3فإ..المساصيماتدراكأوالتتارالمغولها-محينذلكأزرظهـر

غل.كووامالتقدعوافاسةطا..دعةارولا

،4اإباحترامالمذهبوعلماءالمسلميمات-ماملونكانواأ:+اعروضينظامي-دحر(?)

بعدأنهمؤداهخبراالخطائيكَورخانعنوثروى.اعونهاو-رالاسلاميةالقوانيتويحمون

الأهاليفظلمخوارزمشاهاتسزأخيابنلألبتكينبفاراأعطىقطوانفيسن!بررعا!انتصاره

بالفارصيةخطابأالمسلمينقةطرعلىاباف!%ب.لهفاشتكوه،نجارامنكَورخانضروجبعد

.(واللام)بلفظةوأنهاه،ا)ر-يما)رحمناللهبسمبعبارةرهصدوقدو-ر-رهفيهتردعه

ءمد.بهأكلرمايفعلأنعليهوأن..ورضاهسخطهعنبعدهلاالمسافةبعدأنلهإتنو

.12ص!،اىالأوالمتهالة!بماقي،مقالهجهار:أنظر
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لصف!ؤلئ

هيوناررْهشالغوا

!"اظوارؤءيئي!دولة

-لا!،!!فَ--.-

ولما.حاط.)1(الهرريإثإثااالةرنإلىءصلبرء-دةجذورذاتدولة

لأه!!م1701-!804ءامفيالأمانيمنحناهوصلىالغزنويمحهودعصر

فةلى.اراديراتلثعاىحاكاً---جمابهأحد-ا)تونضاشويرمين،خوارزم

اليدلل!ةط:قأولاضأ!:كان،الغزنولى؟تولاراتمنجزءاًخوارزمكانت

."ثاهيونالخوارز"لي-صهـنإسال!4اوا)رسومالقديمة

-حر

ر"حدروحان-4ا)سلاجىقيش)ءانأصد?لم6901-ء094سه!قيوئي

الغلامهذاوايىم..لهاوراإوإبركيارق-ارلصاً-ممفا!ء8يئاظواهـ!41سلاكلن

.العامنفسفياءرالأكلكلنن1Uقئلمهإذالحظءسيئوعان.(قجهإربنا)نجي)

ح!وكل"أءطى..الأكلربذلاث-ايىانخىرعامل-حبثيدادبكءإمفلها

(C)يىكةمنتبدأكلح!اهيينشاراظو4ولاليأن31(6ص2بم)الأنابمبمفيدرير

لينقسصرنم2أْا)كتابمؤإفزمباورورقول.(طا*ر؟يمن)طاهـ%:تأحمدريىعا!لم!268

السا،جقة.عهدفيظ،رتا!يهياخةانهاإا-ولةاو!ق.دولعدةإلى

8-السلاجقة113



اسلجوقياسنبروعُيِّن.)1(شرجهأنولثتكينبنمحمدالدينلقطبمخوارز

بأنمحمدالدرلمنلهطبفأذن.برركيارقأخيهؤجلمن%راسانعا!واليأآنذاك

عامأ،03مدةيحكمءرواست.بالخوارزمشاهرطُقبوأصىبح،خوارزميحكم

أعواميض"الثلاثينالأعوامكلنأمضىوقد.4السلا%قيطاعةعنفيهايخرجلم

حيثسهنبربلاطإلى(ات!ز)ابنهأرسلكا.سنبىرا)سلطانبلاطف!

.ا)سلطإنخدمةفيعاماَقضى

111لأ

لاة.)2(م6-!521عامفيمحصدا)دثنةطبوفاةوكانت

ير

52عامفيابيهءممانأت!ىزتولىوةد yقواءدوحانت،م1271=مى

ت!رضأنتصادفإذ..لىنبرا)سلطانورينبينهحكمةكلمتوالمر:4الألنة

زافوعلم..لا!يدضروجهأثناءةضلهالمضآكلرونفيهااستهدفلمؤاكلرةلصخرر

ولما.إليها)ساطانبهفهر،الموت!نونجّاهالأكلرفيتلىخلاسيدهبّرلىطُبما

ولاه-وصدأكل"،محقداً-لهإكيدائيوسعواالأكلراءبهودتضافرت

.)3(يهمأيرلىعنلبعدهخوارزمعلىسهنحىر

إحاررلةتوجهحينسنبرا)-لمطانَا--زُرافقم1341-!952عاموفي

لبلكات!ينوكا12حيا-ركلاما-محمديئالدقطبوالد-ءرجهانوشتكينكان()0

طثت)فأصبح،السلطانهذاعهدفيانماصبفطتقلّبوقد.ءرجتانفيهـلمكشاهغلام

دار.ال!تلوظيفةرحةتاباعتبارهاخوارزمفيامثصنةاوظيفةاليهوأسندتا)بلاطفيدار(

حكمواوأحفادأولادتسعةعنم1901هـ-094عامفيشرجةانوشتكينمماتوقد

2-،اندرالىيرادبريات،962ص2-،السيرصيب:انظر.عامأ\rAمدةرمد

هذهعلى(182ص2-)الكاملفياسمهوليردهذا141ص.رخارالتولب،92ص

.(ءرشاه)الصورةهذهعلى316(ص)الأنسابمعجموفي(ءرشجه)ا!ورةا

.141ص،لمخالتوارلب،962ص2جى،السبر--ءب)2(

.962ص2-،ا)سيرحبيب)3(
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.لسيدهبعدزالماولاؤهكالأفقد،)1(!نالغزنوساطانب!رامشاهإساطإنا

عنليتقلحانةدالوةتأنورأىبقوتهخوارزمشاهأحسثم

شاولتعدةوهاجم..م1351=!053عامفيَسن!رعلىفئار.السلاجقة

وجللررضطروانرلىثا!رةوثارت.ةبضض،ممنوانىرعها،للسلاجقة4تابه

،مااrAهـ=533عاممخوارزإلىالجيش!وتوجه.لغأدلى:4جيقرأسءلى

بأناانهقاشركلنهنةقهاوا،4قيهزاسضطاعسة-ر)كن..هلصدأتسزفخرج

أةطعهاو،مزرخواملثءنأة!اهو.)2(4وسطكلننصفبنإلىابنهجسدةطع

عادالأموراسه-:تولما.(محمدا)ثقيقأخيهابن)شاهسليمانالديرنلغياث

.مخوارزإلى-الأهاليبمعونة-(أتس!ز)زصشاهخوارفرجع.كلروإلىيصن!ر

بدآسليمانءدولم.!صخرربردثءرهونكانوا3لأالأهاليساعدهوقد

ذلكفي*نوأكل..سهن!رمولاهاس!مطافإلىات!ىزولجأ.)3(ا):لادمفارقةمن

.والولاءبالطاء4لهتع!دأنب!لىءكهعفا-ى

حياتهفيالأولىللهرة-لىنررهزمحينم1141هـ-536عاموفي

اكهز..بلخإلىوكلة!ا!رمذإلىوةقىَ،ةطوانم!ركةفيالخطالىعلى-اطربية

،يىنبمرءرشعلىوجلي!،نبوبهاوتضلوكلرفدخلضعفه4ةرصأفز

،الةلمماءوفك،وبي،قفيسابوروولىرض-لىضرالمصانفيالفظاعاتوارتكب

وثار.)ةفسهوجعا،1يىنىرضطءةوةطع،ا)ساطانأصحابأموالونهب

21=هـ537عامفيلىشح!رءةالخطفأعدت..الأهالي fمأ.

.)4(سنبرمولاهضد4الإسلابالأقطاربتأ)فياًجاهـلىأتسزوسهمى

.!952سنةحوادث،الكامل:الأثيرابئ()1

.163ص2جى،السبرحهيب(2)

.26ص11-،الكامل:الأثيرابن)3(

،Ceiص،سلجوقل3تاريخ:البنداربَ،33،34ص،اإرجعننهس)4(

.264ص،(-رجمة)الصدوررلااحة:اوندب1َ)ر،257



بهفييبش!راًورظ؟ش*رائهأحدإلىءزأوإنهوليتحال.ررتدعفاميى:م!روتوعّده

:أصدداهذائيةالهومما.ال!صهيانءا!اإصرارهليؤكدوموقنهويعلتاك!اطاناءاى

بأءرخحصاتيفليسر:ال!لىتمءسا،لملث-ع!انعانإذا

)1(.ضبِّقاًامالمافلإ-ا!..ور"اكأناذهـ،وا..ههاف!مال

!امالانأاء-روة!أ1خوارأإركى-2توجهم1143=!538أءاوفب

إلىاصاؤرالجأاطصارلى"!رشددو-؟ت.برا،درءةا!!لأضيرفض!عهت،أت!زمن

14رركو؟لصن!ر!وة.إجحا"اوطابَيراالهداةد-موالعنر:ا)ءور-ا!،الاء"دار
!.!ا

.Jكلرإلىعادوم!خوار

اسقتاذلاثفياًش!رزظمؤدكانا(سطواهـاا)دتتريثدأتاثاخا%من

:4ا،تظوكلكلطلىو!ذات!هزأ4-مموكلاقياءنفيهليمان

.)2(لهوآ!الجرقدوإ"اذ،ت..?!4المهءرشتأت!زالملثاكألىحين

نبيصخح!روأهان،ا)هصيانإلىأتممهزءادصى،:ةلىليطويمض!ولم

يخدعأناشطاعاتسهزأنأطاقواوتذصيل."صابرر،أدلي"شاءرهسْخكلر

لإنفذهماالملاحدةريئةطرءا!أالأموالبراثمايثكروأنزمضوارنحاذ،ليمنازتين

أرسلةدالأدةاء!ذهفيا)-لمطإنوكان.4مغافصإ!كأتلاهمهننغرإحىاطاناأتإ

أضاءراوءلمم.خوارزمفيات!زإلىإ"رلصابخمل(إرصهاأدثب)شاءره

تحضويءجوزأةاكلرحذاءفيأة4ترسا)4كلروفيمولاهإ!إفأريىلا،ءيدةبأكلر

وعَهر.ء"،*ءاا"حثبرإإسلطانارفأكل،4-إليقيا،وحليقإمث-صهجناص!افأوءاى

.37ص!جص،ب01الأالباب،264ص،(زرجمة)إصدوراراحة:أزفار()1

سرقي:ا)فاشالنص)2(

د!بى.هـ%اووآلس!إص!قإتدوءلىإرإ.ءلمكبرتضتصزابكللمك-ون

،3"ص2بر؟راند!اأدإياتليخ1تا:صفااللهذلييح:ؤظرأ

هـ-1364سنةالقاهـرةطيعة(جمةز)ال!ف*ردقائقفيالص-رَحدائق:الوطوا!ا

8.صةم4591
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إلقائهإفأ.،رإرصاأدتبفعلهبماأورزوءلمم.فف*اظراباتإحدىفيعليي!ا

.)1(فيهوإشراقهجيحونس!رفي

وحاصر،خوارزمصوم1147هـ=542ءامفيثانيةرلى:-2و!ىرك

فطلمب،4رفصفيالأنوريشاءرهوكان.شهـر!تمدة(اسبهزار)قحص:ة

:م!تاهماتظم:الموقفتنابأبياتبض!4ءرتمثىأنكل*4

تاثلإشاشهنرإمالماملثإن..ا،لميكثاأت

لمص.لةودوحظلثإهـبالبفضليمنياثملثوالعالم

وزلمعضهااسبهزارة!ى-ةواحدةبحملةاليومفخذ

)2(.اسباش-أزيض"!4وماثةأخوارزلاثتكونوغا-أ

.المحاصرةاقيلمعةادا%لإلىبهؤ-ذفسي-عاىباءفيإراهذاو!ب

س،مءاىبتاًف!"ب،ات!ز4ركأفةوءانالث!يءنف!ىالوطواطوفعل

منإِساضكلولاه-أم!ظا:يتامذافيوقال.ال!إطانجيوشإلىبهطؤَح

:إساطانا

..رس!الم!روفا):طلهوخصهكوكانرةدلو

.8ص،السصرثقحدا(1)

الفارصي:النص)2(

براستز.صين-ب.،،ثهحهشاهاي

زراستء-بجهـإنواد:-الوازدو)ت

ب!ير(اسهبارز!)حملهبيك!واكلر

است-رحزاراسبدوصمزخوارداةر

ديرواننبوردإاباءيا)رهذاأتاقروالو.Aص(!4).ب)الصرح!،-اثهة-:أنظر

تي.الأنور
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()1(الألفجيافىكءنأو)هزارابمنواحدحمارأخذمنيتمكنفلن

كعادتهاتسنرولجأ.هزاراسبفئحمنجهيدجهـدبعدسهن!روتمكن

وكان-جيحونشاطىءإلىنح!ريىأ!رعلىبناءوحضر.الاستعطافإلى

وأحنىجوادهءنو-رجل-اباكراعلىوجهـ4لىضعأنءلميهطاش!ترقدرسه-2

.وانصرفجوادهءنانلويئم،رأسه

ج!اربولمءت4وصفح4زرحأنهإلا..سة!رلعينيلى-رقلمذلكأنورغم

..عمهـ!ود4لسدوأرحانز:تّماخوارزمعلىلهإؤرارهفيوكان.ذلكبعد

.الانهيارفيس!نرردولةاخذتبيتط

للتوسعالةرصىة4لدإأصبصتلض!رضدالصراعمنافزوبازرهاء

بةض4مملكةإلىلىفمأنبوايىطثاعاشطحملاتب!ا-ةفهام.وا)!وحات

.ا):قاع

فتوجه.رحمض،متحت4لىإطوةفتروأمضى،اكزالىدفياًأسيريىنبرووقع

،(يىنبراختابن)محمودادليناركنمعوتلاقى،ضراسانإلىأفز

تدبيرهمالكن.الممل!"أمورتدر!رفيوتشاورا،أشهـرثلاثةنسامدةفيوأقاما

.هدياراإوءودتهالغزأصمنيىنبردراربببتنفّذلموخططهماليتملم

خوارزمءرشعلىوجلس.م1156هـ-551عامفيأت!زومات

عينيوسمل،أعمامهمننةرب!لحكمهبدأوةد.ارسلانأليل4ابرةب!دهمن

لهأظهـرو-4آسررألىلىيبرينمنهـربةدوكان-ل!صن!رأرسلثم.أخيه

،خوارزمعلى4الولايركلةثور)4ا)ساطإنفكهب.الولاء0لهوتعهدالطاعة

.)2(آكلنأساكناَبهاةبقي

الفارسي:النص()1

!ردرسصمشودشاهتواىخصمكاَر

ارزووزضريرلمث

.9ص،السابقا،رجع

97.،78ص11ص،اممامل)2(ا
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نأوحاول.لسلطانهحكامهاوإخضاعأبيهممالككلتسخيرإلمطلجأثم

الةرهخطائيينللكفارسنويأبدفعهايرفومأبوهكانالتيالأموالدخعنقيخ

يرفعل،يتركوهلمفيينالةرهخطاانغير.بلادهعنأتديهموتكفشرهملتقي

مالهم،يىخوعادوجهـ!مفيا)!ودءممتطعفلم..لقتالهجيشأجردواوإنما

.)1(أبيهعلىمةررأكان

ونثبت،ةمىيرةبفزةال!رشعلىارصلانايلجلوسبعدسنبروتوفي

على(صهخىراختابن)محمودالدينركناشيلاءإْرعلى-راسانفيإكأثنا

الثوراتوءصّت.ضراسانفيآبهآيمؤليدشخصيةوبررزت.الحكممقاليد

وتمكن.نفوذهمواتساعالغزشطرةبسببوسيستانوعرمانخراسانأنحاء

.لىشررخليفةمحمودعينيسملمنآبهآيمؤثد

السلاجقةعنتمامأواتقلالحوادثهذهمنارسلانالفاشفاد

سملهبحجةآبهآيمؤثدوحاصر،نيشابوربلغحتىص!يوشهوتقدم،الضعاف

.الآضرشئونفيَأحدهمايضلىخلألاعلىتصالحاثم،محمودعيني

11ر-

.21(م1172!=568أوم1171هـ-567عامفيارسلانايلومات

الممل!4اْموروتسبًرأمهتعاونه،سلطانشاها/نهمكانهال!رشعلىوجلس

الأكلردقي!لئم-جتدعلىوالياًوكان-ارسلانلأيلالأكبرالابنلكن.دونه

نهمعوإ:إًطااخَطاثينا)ةرإلى-امصمههذاو-تكشالدينعلاءولجأ.الواقع

منوم!نوهثعس!ريآفساعدوه.يىنويخراجبدفعوتعهد،ومددهم

ءرشءإلىواصلىلموس،م1172=!568عامفيخوا!زمعاك!الهجوم

.زمخوار

.003ص،ناصريطبقات،633ص2-ةالسيرحهيب()1

إلىاوفاةافيرجعالتوارفيلسُبصاحبأمما.633ص-2،السير)2(حهيب

خمأ.وهذا:سنواتسجدامحكمبعدتوفيإنهوثقول-558Aعام



وصر،ل!،مارز-والأخ!سفهـاجم!آبهأيمؤليلىإلىسلطانشاهولجأ

فقتلمه.تكشودفيأأصير

خوارزمهاجمو.الخىطااإترح،3ثم،الغورشطروجهـ4ساطانشاهفولى

.اسانضربلادبعض!باتلاكوؤخ+ت!ثرختصالحأوأخير.طائلغيرعلى

ت!شفاستقلةأ!ثاهساطاكلاتا2911=كل958عاممنرمضانوقي

.)1(الأمورأمازءاىوحدهوةضض!مبالح!خان

،وال!راقوضراسانإمرحممضانافيَاتهُ!ىإرنهوات!-!كوحاتُتوالتوؤد

ح.ير-!ن.و!"ةقوة..الخوارزمشاهية14َالدوومنحت

ط!رلاسلطإنالليقصأنم3911=حى595ءامنبت!شطاعاس!!كا

إخاصرا"ال!باسيا-لليفةلىإ*ثلمش.ال!راقممل!4عاىلىهـمبطروأن،ف!ا)سلجر

إوضصع.اهذاءإىأةرهأن"للهاادتن

ا)"اب!4إ-لاداكلأ!اًكثيرأةطعو،ا،يخانجحقتلموغإإتاصفهانح!مأسضلىثم

عاتبا،نازأزاضراقالهرسلاجةةم!سم!رظله!ذاو.)2(لمماليكهالإقإيملذلك

عاىاتولواالذرنالخوارزمشا!؟ت-لىعا!همدولةدالتحتىواطروب

ءماَ.وال!راقليرانافيةقوأح*!33قوتوصىار،وال!ربالشرقفي3ممهلمكا

الم!ررالمال!خوأن.برلادهءناظط!لىدرممفأنتكشاس-عاإعَوقد

لواحماو-؟تr()(ؤرما)جيويث،1وقاثدماك!همعا!لىنتصروأن+س:وياً!م

!م9911هـ=1695عافيماتأنإلىا)"لاديحكموظل.سلطانشاهكلمساءدة

.)4(سة"28دامحكمبعد

.634ص2-.السيرصيب!1)

الكامل،:الأئ!ءاث،375حسةالرور4وآرالصدورراحة:1)راوندي)2(

.هـ.587سنةحوادث

لملاَضهم.جا!!!ي!تخطا5ات!اشجبوثدقا(مار)كان)3(

.611ط511ص.ثخاتوارلب!368ص2-.السير-بيب()4
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ووجد،م0012-كل795اعافيا!كمتكمشبرتمحمدإسلطاناوتولى

فهزا..ازواشز4ثةفيلىة-ركفأخذ،عتادآووقوةاسكل"وممل!ةليدهتحت

نينغزعلىوشطر،م5012-مى206ءإمفي!لمهكلنتمكنوإكوراملث

وكان.4.غاومهءتطيعمنهتاكرمدلمو.م4121-!116عامهماوس!ر

وظل،الثانيوالإسكندر،ا!ثا!اررنررياقب!اراتهانوك!!ةفتوحاتهلسعة

وآلاضلىطادوا"دإوجها!نزالتح!!طخلالوفي.)1(الأرضفيالله

.اؤراممياب

=*1716ءافيتوفيو،يىءة102داح!مبعد4دوكشهسبتءرثم

.)2(اب!ونجزيررةإلمىهارو.رالمغوليردءالى4يمةهزإزر01221

عاىوةبضالحكمت!ضبنمحصدبنتيءةحَ!رإدليناجلال4افيوتولى

أ:3غ!.كلء!استفيتفوق،كلرات-جالمغول:حارب.الأمورزمام

إلىواللجوءوجههمءنالةرارعاىوإجىاهـه4قيهزمنا)صابعةا،رةفيتمكنوا

.9221r-*662عامفيذلاثو"دشانحرصبال

أح!تدريولاةا)ديرأتج!لالاخةفى)3(12311-م!628اعاوفي

لةدوانةرضتباخىكائهو.(04إحَردادا-ءاىقئلإنه:لىتكال.هكلصرعنشيئاً

هيينزمشاالخوار

ةءالفصصمجمعبر611صءثالتوارب؟32ص2،ةد!ا-رانأدرياتثختار()1

.52ص

.61صطةوحاضرممامماضيهاإ!ران)3(

.131ص؟ثحالتارفيالمغول:الصيادالمعطيءبدفؤاد.د)2(

.33صتايرراتدرأدإياتتتار!171ص.خ!اخوارالب)4(
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وف!ه!رل!لم

الغورملوك

حاربأنهءت"روىثإذيا"الضحاك"إلم!1)بعيدة(الغور)جذورررجع--..--

هراةبرينالواقة"الوءهـةالغورجبالإكأولادُهلجأهـزمفلما.."ريدونأة"

وأخيرأ.ونأفريدبطشعنهموتصدتحميهمقلاعألهمأنشأواوهناك،وكزنة

سنويأاجأضرلهءدفعواأنومنها..شروطهةءلمواأنب!دمعهأعحلحا)كوققوا

.سلامفيترحهبملقاء

كانالذي"سوريبنمحهد"إلىوصملحتىبه"!ماطمممالغوروتداول

القوةمندرجةعكسوريبنمحهدوكان.الغزنويمحمودللسلطانمعاصراً

ذإ.سيطرتهممنوالخلاصيننولىالغزعا!اظروجاسهطاعتهفيأنيعتقدجعك4

فمنع..بالطاء4لهموثدرنون!نللغؤنولىنويرآيىاجاًخرليؤدونآنذاكالغوركان

وردعه،تأديربهبغيةبلادهبههاجمجيشآالساطانف!رد.محمودعناظراج

.)1(تضلمهمنإوتمكّن

منتمكنقدمحموداًالغزنوتيأن206(،106ص2جى)السيرحبيبفيورد)1(

كابلطغ،جلداول)ناصريطبقاتحاحبأنغير.الموقعةفيالأب"سوري"قتا!

بالسممماتقدوأنهصوريبئمحمدهوا!المقوإنلمقول932(صالثانيةالطبة،ش1342

.أسرهبعد
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وكان."سوريبنمحهدبنعليأبرلط)1إلىالولاقيأ!رمحمودوأشد

الزهّادرم3وث،الأثهةجهودقد"ركلصلحأ،والخلقالسيرةحسنرجلا

أتباعه.)رفاهيةمىوو،:صادواله

بلافىفيجد!دةقوةظهـرت،كلصحوفىإلىا)فزنولى!نملكانقلأنوبعد

5ذاوا!ضطاع.سوريبنمحهدبنشيتبنء"إسالأميرقوةهيالغور

وتتزععليأربعمهعا!فيرجوأن،اءأوألمتنجداحولهيجمعأنالأمير

.هوكنوزئنهخزاجميععلىوتستولي،وثأصه،ثدهمنالأمورزمام

بالسلطانأقاعهاتنجدفلمما.ا)رعيةأموالفيلطمعقاسيآعباسوكان

غزنين.إلىوحملهأمرهمنوتمكّن،4بمهاجىأسرعالغزنويابررا!يم

.)1(ءباسبنمحهدالأميرلابرنهالح!ممقاليدأءطىو

كانأنهعاسبنعمدعنر8أفهد،الاخةيارا)سلطانأحسنوةد

بالاستةرارشعموناهرعاجعلمما..كزنةل!لإطين!طيعأرحيمأعادلا

.والأمان

طب5ياالملكالغوربلادفيالحكم!قاليدت!لممءباسبنمحمدماتولما

منتمكنوقد.)2(ظامالكلالغورصلاطينجدويصتن."ءباسحسنإدينا

ا)فْن.وقمعالعدلنشر

العدلفهسط،"حسينالدينءز"4إةامكانهفحصكمإديناقطبو.،ت"

لارعة.إرفاهيةاوكفل،هادوا)زالعلماءورعى؟الأمانونثر

رابطةخاصةبصه"وسنبرعامةالم!لاجقةوبنالديرنءزلم!نوكان

،عامكالإم!لاحامنك!ثيرأصشرإم!لطاناا-لاط-رسلوكان.وحبوداد

.قوةالأسودتحاكيكلابأ4يهدتكا

اَ"هص2ْ-،ا-راندرأدرياتختار:صفااللهذإيح)1(

.(سلعلان)لفبحاكهماعلىيرطلقونكانرابعدفيماالغورأنالمهروف)2(
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واتخذ،الهرشعاى"سوري"ا)صلطانجلسحى؟ت11،-،نءزماتولما

)سلطان(.بلقبالأسرةهذهفيلقبكلنلأوهوو.43لمااًدار(اشيه)ةلم!4"ن

بملكلىلمقبوحانالأخوةأحدأنغير.أخوتهبرين"باميان)41ولارؤسموقد

تأدرأ-نواياهفيب!رامشاهوممك.ز؟تغزإلىةذهب،إخوتهخاصى،ااببال

عليه.وقضىإ-مالهفدس-والم!رضيناطك!ادبروشاليات

يلاءالاشمنتم!نو.زينغزإلىجيشهفساق،سوريا)سلطانثارءتلىءذ

هذهأثةاء-اءمثادب!روكان.(?)!ها؟وأصرقهابأنلأخيهواذقم؟نةكزءا!

اصىطحبوقد6%رارجيشرأسعا!غززينإلىفعادا&دبا،دفي-4-"ا

،ةطاحتم!ركةقيبسوريواصطدم.امْضالاءاىالمدربةانحيلةاءنءدداًمعه

بأنءنه4ا)صضررفبةءالىالهزيمةطعهـا4لىيئرقاأنوأراد.اصهمنفي،1تم!شّ

.()2الأكلرآضرفلمهبلبذلاثاماه"،رلي!فلمو.ن!تغزبهطافتةبهرأرح:4

فةررثساما)د-!بهاءا-إطاناريهثالغورقادةتولىسوريمصرعوب!د

قامبالاكغليلهوليصمفيخطةرخ!اأتةبلكَيلانفيماتل!نه.يننوليالغز4كلكاجه

.يسورن1)سلعاإ41وتابصالملك4لىإكلن

إلىأكوراجبمثرأسررعاىتوجه-؟ت-اساإا-،نا:ثاءام!لمطاناوكان

الدرلميئءلاءإسلطاناليدنببالاصل!وقيادةأكوراءرشأودص!ةد-نينغز

العزاءءراسمأديرناءلم!ء)4يرفملميلان5فبا)ديرن؟ثاءماتفلما.)3(حه؟ضا

،!اج!4*،-ادبالاسوشُغل،زحوهوفيروإخورالكمماعالمحأ1)سا!إةةلىفم!4أةربل

نين.غز

06صy".السير-.يب،336ء!ثناصرقياصبقات)1( y.

206،306ص2بر5السيرحهب()2

،الحَا.ل:أنظر)الحسنبئالحس!ت:الأثيرابنعندالنالم!النحوعلىاسمهورد)3(

.547(سنة-وادث

.الغور..لمك،الغوريالحسين:تاط-*ت:التاليا(صنروعاىآضر.هـضعفيوردئم

556(سنةحوا*ثةملال!ط:أنظر)
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بلادقاصدابرشهرأسعاى!كنأديناءلاءجّهتر،الاسض*دادوبر*لى

داوراأرضفيحمرامشاها)دولةء؟تإساطاناجيثلىحوتلاةى.الغزنور!ن

،بلادهإلىدليمبىءقههابهروإ-ثديردهلأخيراولهـ-5دا3عام

:ءص!.براهـ(!")فيمن!رةيمةهزيهزمهأن:اشطاعَربالحىءاىصممل!نه

،كلرت!تذلكب!لى)1(امشاهأر::ؤاتله.امشاهج!ربنلضمثصاهدوفقتلالانةتحامإذ

البلادو-ركالميدانءنؤرَوأخي!راً.كلرةحلفيبرالهزيمةيمىكانأنهعر

إنههـانافي،1وأشعلنةغزءاإدلمناءلإءاالصشو..لىنإلىاءلاءرحمةخت

وأُ.ستارجالاؤكأتُ!ل:أءر.)2(تماماًاحَترؤتأنإفإيهـابرإياأيراميى-مة

نور؟تالغزا)-لاطينرفاتوايىش!ؤرا)غه"وروزُ.مثصت*والأطفالا)ةساء

.)3(تتأْ-رو

.إمثراب!االهـوفي.?فساًإ،-يرلمتاءلم!ءكانتحترقا،دليت"كازتولي"ء!ا

المطربر؟تكلتاصلبو.إتظه،1أشعارفيننهسهيمهلىحأخأإ-بعةاالأيام4-ثادوفي

،ن!تغزأهلبقيةعنءفاثم.قيىالمولىأنغامءا!الأش!ا!لهيوقعواأنوالمةءين

فحهـاطه-لمحاما-ألىإه-.اءا)ْلىءإ-!.اء11ْملاتد" -4-لىم14-س!."4*رمى-لىوبم*ربصلىىهـر

.بلادهإلىءإدتم.إ!دتاتاو-قدديمآنالةراءةؤر

الذحها-أما.صفااللهوذ؟يحبرراونذءره.،و!تادتاوعا،ء(رامئاهتقاتل)1(

عا!زكإبشدصينا!ديئاعا،ءإنشالاأنإبهما!اةفياكتنيافقدالتوارلىخلبوصاحب

بمارامثماهثالسلمإأنخواندءبروررىَ.أ.-رحدمض!فح!تملكهمعاىاستوكواخزنوث؟-ا

نين.غزإلىالد-تعلاءوصولقبل!يات

،383ط382ص.السعديماإلىدوسإءرامنايررانفيالادبتاريرخ:أنظر-

،9133سنةطمراتطهخ،كَزيرلىهتارليخ،15ءر2بمةاندراررأدإياتزارثخ

-،السيرحهيب،29ص،لىخالزارلب،404ص

علاءعا!(العانممُررث)بمكافوزلقبإطلاقفييص.باات-اطرءذهكانت)2(

.!؟تيئالد

.(443حىاط،يَىسزاتاقيصهإ)،؟ممها!،واد-.وص"بزأفي?هـدتؤارءا-افيءا)3(
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باكأباشهاجميعأفررتهاالولاياتمنآخروعددبستبرلايةكلرّالطريقوفي

وسواهاا)رائعةوعماراحهممحمودلآقصوروهدم.الغزنولينحوزةئيتدخل

كفسهوخطب،نةغزحكوكل""سوريالدلينسيف"أخاهوسنح.ض!بالأر

.بكلدهولأخيه

الديرنسيفءا!فة.ضواالأهاليوساعده،ءرشهإ-تهيدامشاهبمروعاد

وهونةالمدليانحاءبهليماوفونوجعلوا،بال!وادوجههولطخوابغلاوأرصبوه

.()1كلنهوتخلصواصا.وهثم،المهينالوضعهذاعلى

وجلس،امشاهبمرتوفيات"دادهةفتروفي.للانةقامإدلىناعلاءواستعد

.خسروشاهابنهالغزنوير!نءرشعلى

نأة!لإ:لملأدارهضإفهخأنالدينءلإءةرّرم5211=ء754عاموفي

"راةمنوماربادوأوبةنابءس!رهوخهب،هـراةحاصرة..انقامهلى.فّذ

اتلمكها.,اهوحاصرباخالىوسار.إرودا

سن!رالساطانساراذ..ادلإجقةكنوبر"يخهالصدامليدايةذلكفيةممان

وفلِ،قيهز!نسنررتمكنو.)2(الديز!لسنبرعلاءوثبت.وردعهكمه

وحلاوةو)طفه4بشجاشأعجبأنهكير.وأسرِه،%نودهمنكبجرعدد

ولص-"الهداياعايهأغدلتىأنبعد)3():لإدهوأعادهيهساحهأطاقة،حديثه

.لسنبرهدايامنفدمهماضمنبَسورالديئسيفرأسمسعودبئامشاهب!رقد-م()1

هووسن!رحسينالدينعلاءبريننشبتالتياطربسببأنالجوزجافيiثذ2()

يذعرإينما.وأسلحةتحفمنصنوياللسلطانثرسلهكانماإرسالعنالديئعلاءامتناع

علىسنبرقبلمنهراةاميرجزبَعليمعاتفققدالديئعلاءأنوا)راونديحمدالله

إبنهما.اطربهذهعنهنتجمماممتلكاتهبعضاعوانترسن!رمهاجمة

،الصدورراحة،554صى،كَزتدهخ!تار،346ص،ناصريعابقات:أنمار

.176ص

فيتار،554ص،كَزثدهلىختار،406-206ص،2-،السرحبيب31(

.347ص،ناصريطبقات،5\ص2-،رانادردبياتأ

126



،الغوربرلادفيلديهيحفظهاوأغنافاوجمالاوخبولاذخاؤرأودعهكما.بأضيه

هذهتقعأنخثيةهذاةملقدسنبرالساطانإنويقال.يطابهاحينهاوليرد

.)1(ال!زيدفيالودا!ا

جل!لىالسلاجقة!ربمشغولاليلإدهعنغاءبأالدين!Aءكاننماوبر!

،ؤيروزحوهءرشعا!-أخيهابن-مادينيفيصالدينناصرالملث

إلىفعمدواالةرصة،ردونالمهانتهـزكا.وسادغاا)دوا4حبراءمعباتفاق

وأعلإاثه.مخالةبهكلنازلأ-رقديارهإلىالدينءلاءعادةإ!ا.وا&لمبأنهبا

!اكنأقد-كلنهنواتقاء4عايهـنالدينءلإءضبخث.4-الجواريوكانت

!اله.4مؤوذةكةءيخهطبيئهةبلالدينناصر

وتخارشانباكليانعاىويصي!ار،جديدمنال!رشعاىالدينءلاءوجاس

ع!!يدهووضع،!راة%بالفيتولكقامةخوةطوب!ىتوداورو-روم

وسهبكجي.ن!تاشر

ييفل!لمهـمالدينءلاءعاىت!يطرزينةزأهلكلنالاز-مامف!رةوظات

.سوريالدين

إديناءلم!ءوتوجه.م1165=!556اعانبالاز"قامساء4وحازت

ؤل!ثة،أيامطوالو!بهاوسابها،خسروشاهءهدفيوهاجحهاغزنيننحو

.انساءامنحتىوا."!م

(1،وت)كللاحدةرسلجاءالدينعلاء-؟ةكلتةالأخيرةإفيساوفي

الغوررجاللاةناعالسعيعلىذلكوشجعهـم.د!همt;وؤأعرمدرارهإلى

.)2(الغوربر.لإدكلممانكا!فياًسدعوتهم!نشرونوأخذوا،بدعوتهم

حدى!نينالىاعلاءتوفيم5161=.556أعاكلنالآضربرخرشهـروفي

.348ص،نا!ريطبقات)1(

934.صةا،رجعنفس)2(
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.)1(برءلادههواس!تكأرار؟4ءزعن4انصراؤبر*دالغوريا؟تالحسربرن

الدينسيف4ابرةتوإ*4إ*ظما?اىواالأ"راءأ-ءحالدينءلإءوةاةوبعد

حكمهبردأقدو.الاالإسإءابرةماإت!ساثسهت!(ض!أكل-واعادلاوكان.محصلى

.(الموت)دعاةجهخكلنا).لادخا!كا.أبر-4ظامُ:3أضرَّكلنبانصا:

.كلاحدون33برأقادهلاعةم!لمموقد

لدخقها!مفية!رح!ت)2(ال!زةتإ"إذطورل!الحكمفيَير:قلملكنه

.انوفيرشءز؟كنو-بالالغورممالكإلىضراسانممالكتجاوزالذيةسادهم

أضيابرنوهو،هاممحمدخالهأبرووالدينالدرياشياثبر*ا-5وترلى

ء)قيض!!او،ينلداسهيف4!إ!نخاصلةلي!4حكهأليدقدو.إنلداءلإءنأسلطاا

طمعالذيباكليافيكلس!وفىا"-يرنؤ-رالمالث4عص4ؤ"ءلىوقضى.ديناكهـرءإى

صروبهفيعدهرشوكان.4طاءةحظيرةإلىإعادته"نوتمكن،الحكمفب

.الدليتبر"زبر"لىهـيمالهبالذيأسابرنمحهدالدفيشهابأخوهوةةوحاته

كلنإ-لإدافيتسمعساطانهمخطبةكانتلقدحتىرالغرمماممةرق!4واتسحت

وخواند.جمرلىخالتوارلبوصاحبحمدالذأما.كتابهفيالتارلىخهذاالأث!!بئاأورد()1

معتحاربةلىيئالدعلاءلأنخاطىءالتاريخوهـذاهـ.1551عافيتوفيأنعلىفيجحعون

.552Aأعاالحكمنولىقدالأخيراأنوالمهروف.خسروشاه

،29ص،التوارثحلب،404صودهكَزتاهـوفيهـت556حوادث،.لال!ط:أنظر

.406-206ص2-ثالسبرحبمب

نأعا!السيرحهيبوصاحباضواريرحالبوصاحبيدهكَزتاريخصاحبيجمع2()

أما.تواتسبعدامح!سمبر!دأ1162هـ-558عامفيكانتمحمديئالدسيفوفاة

كانتخ!روشاهمععلاءحىربأنذءروإن،3يئالدشفح!مةفرفيغفلصفااللّهذلييح

.r'016ء-556عامفي

عامااستهرقديئالدسيف!ح!صمأنلميئعرتجدهناص!!كطاصبقاتصاحباحاإارجوعوبا

5581162عامإلىوفاتهبُرجعوبذلك.االعاوبضع - Aالديئعلاءوفاةوررجع،م

.أ0161هـ-556عامإلى
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-ب-ون:إروكلن،اقا)كلرحتىوكلإصين؟تالمهدوحدو!تدوسهةانكلمثرق

.!ركلزودرياساحلحتىوضراسان

ؤزرأ4از"ضاراًال!زءلىاديناءياثاز"!رم1173هـ=956عاموفي

أخاهؤأ-إسطيدهفيءرزينمماكةولىقيعلت.الأرواحكلنا)ممثيرواْزهق

.وزعوهإ!؟!دوعا،ا،حمودلي؟تءرشعاىا)دينم!ز

فيؤوشاإسارثم.أها،1بررضاءهـراةخؤم1751هـ=571عاموفي

.4طاشفيركَان5فياروزاومهاوكز-،روهـوسجس!!انكلإوكودخل،ؤ!اممها

.ت-راس،1أطرافلهوخف!مت

،اظوارزمشاهـيس!إمحلازشاه-أزمأنالى"طاخم2911هـ-588عاموفي

.ام!"جىرياط!رلالدين:ثاءي!"!وأن

وا)صةين،لثةا)ثاهـزليناعهرءاتم2521هـ-995عامفيَ.4اك4أدرعةثم

كلإوكءاتغابأنليوردو،سه"!ارتهختهاليألمررامانخىأصم:حتأنإمد

.مخوارز

هـ؟تكأكلا!لىواروبر؟تبرءنهحدثتوقا-.ا)ا-جمنءزأخوهنهكاaحلّكلوتهبرمدو

كا!اضراسانووؤوع،عا"4كلشاهرشخوامحهلىإم!إطانااؤ"خحارإافهالتكلوق!4

سهيطرته.تحث

ومنا!لوارزكلءكنمناوالازةقاؤقمدهكلا-مادةلا-مد.اداء.أخذ. يرسهيرر

ا)فداز"؟تأحد41قئإذ،4اء"ركلكلاك-قييقتهتوالم4الةرصلكن.سهرقئدخان

4وثلادس!"واتالإثدام-عبرمد،م5012هـ=206عامفأ)1(ا!ةود

)2(
سهـور

بلاد.نال!جرسفّرأنه4(70ص!.9133انطهـرطبع)كَزتدهتارتخفيردت()1

درالىيىانياتأدليتا!ليحفيرردلي:نصا.ا!نودالفدا+يينريىعا!مصرعهلقىوأنه،الهند

.الملاحدةالفداز"ينأحدإبدلىآأنه52(ص2-)

الثالث--ىالحكمفيوظكهـ:995سخةالأولىإقيص!افياسلطنةليإرشتزا!إدأ)2(

!-السلاجقه912



الدليتتطبةاشقل،الغورصفوففيوالازقساما)"مكاث-لىث94"ابرقيو

قا-رةبركزتبر"نما.المى!دئيقباجهالدينناصرواشملثدهليفيالي"إث

.وضراسانأؤكانعمتانمنقسمفيوالغورنا--4فبا)كورس!لاطين

وء-!وا،وزكوهةيرعاىاظوارزء!وناصهةولىم0121بكل756أعافيو

لم!لLI;،تواتيىأرنممدةةبا*امنكاًحا!ىوزجهانالدينءلاءأت!هز

.)1(الحكما!ا!رزورمهـنأحديصل

لىختارصإحبورؤكديض!وهـ.وئلاثةسنوات3مدةحكمأنههـأي206سنةشعبان-من

.سنواتبيمأرمدةالسلطنةمنصبشغلوأنهسنة04مدةاأمبركانأنه4(70ص!)دهكَز

ناصريطبقاتصاحبأما.الغورمملكة4بنهاريعلقفبماخواند.؟ىذحرهماهذا(?)

.ا)كورمملكةانت!تبموتهوأشهـروليضعةسنةمدةبعدهزولىقدء!دالدعلاءأنةيذكار

تطانتهـثقدالغورحكمأذتفيدماوجد!ناكَزلىيىهتاكأرحوإلىرخالتوارلبإ!إرجهضاةإذا

.مح!ودع!ا

:أنظر

.383ط382ص،قيناءساصبزات*آ.9صط2-!اءسبرحى.يب

.39صط.خ!ا)خموارإبت804"704ص:-لىد!تاريرخ

لم\
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011إهمصوفمَ!ولمج!ءي

"جر:و،-َ!\

ي-َس!ي!لأ**5
ا/.ةاهلوك)3ً

!،اص!َ!!

.مازندراتفيم!نهاك!!ح!صمتط"قاتزلإثاإاببال!إوكليتقسم

وارتبط،الىلاصقةعاصرتا)قيهيإ؟لإئةاالط-قاتهذهر!نكلنالثاز.4والطبقة

الدولةحسامأولهم.ثمار-4أؤرادهاوعدد:الدولةتلثباحداثأحداْثا

ءام-ىحكموقد.داهـا)أبئشهرياربرنسرخاببنقارنإنشهـريار

كلاتالذياردثيرشاهبنرستبمالملثشمسوآضرهم.ام152هـ-694

وسه-جائة.ستئيَعام

الساجوفي"إكشاهالساطانعهد4:ثاليفيا-ا،-كل4أىصراعهـمردأوقد

زادتةغد..أوا!لادهإ؟تا)تزخنشوب4بدار:خ*م2901هـ=485أعا

ال!راشامحمدحكمفاما-شو!4وقويتسصعاوته،وعظصلةالدوأحساقدرة

.4طاعضعنوضرجاًمحهلىءصىإذ6الدولةحسامؤ-4تم!ببززتيهماراقا

دعه.رو)ةأدرء4ن؟درامازلىإإبخاريارستقيئدأتماالرساإإلىمحهدضطروا

.إتإدواإمدةاتاكليدارءلىلافآ5يضمجي*مةا!رأسعا!إ)يهاش"رةصمار

نأإلى4ياطوكللىة"ر4سصة"إتاولترتوظك،يسارفيلةإدواحسامتحصنو

ءولاهإلىكل،زوكلأؤماد.لا!ررارضطرهوا4وهـزكلؤها-?44الةرصىلهلصنح!ت

?r\



.اصف!انفيمحمدالساطان

عايهوءرض.ا)شأنهذاقيا)دولةحسامورايىل،الصاحمحصلىوؤضَّل

كلنابرةأإ)يهيررس!أنكلنهوطلب.4طاعضفبدخولهكلتماليلالأءان؟تحهأن

(عاب4ااررواءلاء)الأص!رابر:4الدولةحساملصا!وأر.الطاعةعلناًبروءرأبرنا؟4

هَ.ومشارسانةليينكلاقي-تلىلافآ01ؤ"ء4برر:،الساطانبرلاطإف

رزاعأأنء*!.إ.4أاإعادثم..كلدةا-إطاتا4نجدكلءاب4اا!لىوءلاءاوقا

حيث؟راسان.إلى3ءبراللجوؤم!إرع،قارتالدولةفيمأض-4ولي؟تة؟نهو!

.رلىة!بم4بررصب

..أضيهولييهأيا-ءننءا!زدراتزخا"بابنديمدهأنلىخمررالصا.طاذررةش

ةظل6؟وعدهـ.اليةفذلملصخمرر)ممنو..%ض"4ناتماءايى"مداداًلةإلىواتجمؤبجهـز

.4يرلدكلقى"طً)4والىاءعلا

3دامحكمanلياررولةاحساموكلات vاررولةانجمابرنهفاشقل46ش

أموالهم.ولىإبهمإيهأخواءلىؤتمةل،شريرراًالعتهلض!.متوكان.بالحك!ا

.سهخموات8منأءشح!ء4أيدولم

لىيايص4خةا،زدرانكلازفيبرهدهكلنلحكمارس!موك1،1شص!رابرنهتولىو

.الإ!صمافوإ*دلاعاىت!وم4لىياسه..4أبرياسهَل!مصكلفايررة

نأ-وأضيهأبريهوؤاةبرهد--الدولةحسامبنعابألىولةاءدرءماولوح

له،يأذنؤإم،ديارهعنبالانصراخماس!نبمرا-إطاناكلنإذنعاىيحصك

علاءوفادةالساطانوأكارم.محمدالس!لطانديارقاصداًإفيراراإلىؤاضطر

وبرينبر:نهالموروثالملكاطضهور)"!م!نهيطإبرستمإلىا!أرسىو،ا)دو)4

4إهازهاواكأجرءهـدنAWLالسهؤ*فب،رلىميحةسولم.وديا41ًالدوعلاء

كإرلىتمؤأءسع.تءىولازردلابمتوداًزدرانكلازإلىوأرسها!.لهكلو-!ة

وة:ا!.وشنمارانهع!وهوطاب!هاذيررهوألةىريىيهبر*يئوكلثا!ا-إطانابرلا!ا
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حكه4كلدةلكن.مازنا-رانيحكمو-ركهخطئهعنونجاوزعذرهالساطال!

لهدست-اررولةاءل!لاكأي!!وكانت-أبر!44زوجيلأنيىنواتأرنمعنتزدلم

بحياته.أودىزعاؤاسما

ندرانما!إلىتةوجهأذ-سمَروفاةب!د-باسضطاعه"أذاررولةاعلاءوظن

ن!مماخلافءإ!-بالذهابلهرصرحلممحهداًل!ن.الموروثةا):لادوخكم

ا)-جن.فيبهإقيكاوابالأغلالقيّدهوبل-قيوخ

وءةحه41إدواعلاءبقضيةمحهودا)-إطانفاهـتممحكلدإسلطاناومات

رستم.،:از-"إ-مادستالتي4ؤريربضمنتزوجإليهالهقيربحاولكا.4رعاية

تلاثءلىوشطر،ا)"لادبح!ماشقلحيثمازندرانإلىبالذهابلهوصرح

قياوزولما.4لست12كلدةالح!مكلق!دلىتإقيوظل.ةة!جرمدةفيالممل!ة

رستم،غازيلفاه4لافيم3اطكلقاليديىلمّم،انةرسابداءوابتلىالستين

،لىء"42مدةح!موةد،!ىخيأشجاعاًعادلابر:14وكان.للهبادةهونقطحوا

كلردياتءدةحقهفينظ،توةد.ا1162=!558عامفيماتأنإلى

له.رعت"حب-*؟م!

أء-كالذيرستمبن--نأدولةاءلاءافيإلىمالح!مقاليدواتقلت

-كأ.ا!فواتلأةلا)دماءيىفاثفيوغالى،حديرلىمن4ب!-فالأمورزمام

و!ن.اوجهاءلاص4درباط-نزونtقيغلام004أو535يمالثكانإنهليقال

'().الآضرإلىينهبطرفة،مA:ظر)منالفررءالىلليقض

دإجأكاحإن،الأ"وربرز!إمأكلم!هلمث-!نسفكهدمأولء!هدموكان

لمق--ن-3،اوزد.)2(الأحوالم!ظمفيالأشخاءلىتأدربفيال!صاإلى

.024!ط2جى:السيرحبيب(1)

(T)ح!حن.ء!هاز:ليةولزرساثإ-انندرمازفيؤخهاوشاع

وال!صفحة.اطرجعنفس:أنظر
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قلعةثيوذلاث،-رأسهبياء،اًرyesنو.4أ"ةاء!لأنإلىسىنوات9رسخبم

.مبرلرز

43وح!3.بقضلمهـمأيه41ؤتمن!خلصثدشيرارشاهابنهبعدهوته!!

.50211-!206ءإمفيتهوفاوكانت.أشهـرثمانيةو4يىت

واس!"..حياتهأزءإء--صهةدعانلهابنسراحالأعيانأطلق،ماتلماو

4كلدةم3فص"إ*:3ءاءاىوأجلسوه،دشيرارشاهبنرستيالملوكشصع!

.تانولى

.ا)سكانمناء،-رداوذلمواةافيينالمازنا-صفاءالملاحما-ةع!روقا-

90112هـ-606يى:ةشوالدث،رفيالملوكشمىاطاشيامنتم!نوااًوأخير

.ماهـندرانمُلكعلىولوااسةو
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لىف!لىلا!ي،

الغزَ؟-أ!
!ص.-.لا.ص!

،ا)ت"روراءمابلادفيدجيشونرادهاأةكان..)1(التركانمنطائفة

أضرجوهمالدلىإرتلاثا)قيرهخطإئيونملثفل!ا.)2(الإسلامبدينويد!نون

فيواوايتةرح:جرةجموعفي(ضراسان)فقصدوا..ءنهاأقصوهمومنها

.(بلخ)عمالأمن(صلمدن)بةرا،ر.اممط

وطوطيوتياردد:ارأمثالأكلراءللغزكان..سنىر4سلطضوَأثناء1\

أ?

لىنرشرنونوويى،احدعا!رتلىونلالمينLكلوكانوا.ومحمودوجغزوارسلان

رأ!!ألف24فيدءخلاح.جرضراجاًلهرفىفعونوكانوا.اولاءوابالطاعة

(غودؤر)أنذلاثإلىرضاف.)3(يىنوثاًالسلطانكلط.حبهاونيمد..إكنمامن

وخضرانالحضرةيخدمانكانا-ا!طائفةهذهأميراوهما-(بكطوطي)و

.(4)مةلىنلىا

الصينيةاللغةفياالانفسوردوقد.تما.،واضحالىزركانكلمةمعنى)1(

-To-kuمو؟*ثتوكو):النحوهذاعلى mong.)الغزعلىعادةطا:ا)شكاناسموكان

.Atصط2-،انراتدرياتدليأتختار:نظرأ.الغزة!وخا،لخانلىرو

.66صط11!،طالكامل:الأثيرإبن)2(

.054صط-اذرطم،ثدهكَزيخرتا)3(

.7!2صر،0091سنة.حىسا!تفة(قيأبندارااخشصار)سلجوثالرختار)4(
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فليما،وظلص!ماظراجء!فيت!ا-يءاثالاْه.ربادىءالغزصبروقد

أغهيائهممنرلضوةفيطمعلأنهأحدهمقئلموا..ذرءابهموضا-واا)؟يل"إطفح

اًمةرركانمادفمءنااتة*وبرلبذلاثر!فواولم.أ!رائهـمإ!د!لا!عات

قم!،مفيا)شدة-ثالص+!شوعا.لبيضمُظح-ف.اتجمرالأكلهملوايت

وعاونه،طردهموؤرر،ةء"جراكل"ءرعليهـآ.رضو،ردء،مفبوالةسوة

،افقوليوفلمضاهروء-باستءالة"الغزوحاول.)2(اعهرمهما-ةفيذفيابنه

ءإ!لواوتطإوسة!درملكفيته!ااأوأطلقوا.)3(وابر"4هووقئلموهفقاتلوه

وأتأدت-،مفيونت،1وألاةبرةف"إليهـهـافيرجأنالأءراءرونهفطلب.رعيصة

قلوبفي4أرصاووؤمت.ل!الهمرسه*دفأخذترحمةأوشف!ةبهمتأخذه

فى2وءرضىواةإد،4ادفعوؤ-لموا.الأمانكلنهورطا.:وننهلىصشحطفوفأرسلواا)خز

.054صطشدهكَزتارشخ،177ص:ليدن،الصدورراحة(1)

.178(ص،الصدورراحة).المشر!ملكبعلاء،يقبقماجالأميربهتا!ان)2(

.(برجمة)السعدبإلىال!ردوسيمنارراذقيالادبفيتارفيوردهكذا)3(

مارثوتيلقماتَأننهرف66(ءلى11بر)الحَا.لإلىبا)ر-وخأنناءير.tAVص

يرحتارت!حرإلم!إربروتجوبرا.بلدهعنبالابرتعادهمريأكلرجعثم؟الأكلرلأوعنهموعاد

ضاءاسترحاولوام...أولاقمااشتقتلواأحمهمن!رف925(،258ص)ساجوقآل

عا!و-رضهسن!بررإلىلاجثافةر....وهفهز،اطربعا!وأصرفضةرالقتلةبتسايمإيهأ

له.آضربنااوقماجاقتلودنصرمع:3-رفيو.ةتالهم

رففواأعمن!رف88(،87ص2-)اناثردرأدإياتتاريرخإلم!وبا)رجوع

ساحقة،يمة!زيمتههزمنوتم!ضوا،الزيهةالطوائفمنعددمعواتحدوا،قماخكطلباظروج

وقد-مشاهجاذوكلرإلىقماجفلجأ.ربوالتضرادتيوافلواوالنيبالسلبفيوشرعوا

إلىو؟)رجوخ.قماجقتلمنتمكنواوسن!رالغزإيناطربدارتولما.لسنررشكواه

.الةرضلهذاليهمإإنهاأرسلو،الهشراتفيتعهدقماتأذثن!ر(154ص)يا-هكَز-ختار

قتلوهما....من!ردينتوالاالأبالغزوجدفلما...للصيدالحا-ودإلىبنفمهذهبئم
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وماثي،رحتيةفارفىألفومائتي،والجمالالخيلمنرأسأ)متخصين

امزالاكو،لددووؤ!اتؤةلمةتم!إجمءرضواكما.إشكيةاالغنممنرأسألف

.اخوضرب!رص!عامحلفي

ا)-ة:ولبابذأكا/قتءلميهضظواالأ..راءن)3،لميما)سلطانةلمبورق

ةرصةواستغلوا،ات"-اواوالغز!؟ةل.شأ!همواستئصالقي!ممحاىوةرر

القتلىصارحتىأوأصقىَلاارابرجيشهادأهـرقي:واوأمهالأكلراءتقاعس

فيأسيرأَسة!روغو.)1(سيهجابطريقفيونفي311وهلث.كاكلال

بلالأهـ.هـاءبأصراكزا3:فيرولم.زوصةأسرمنتم!نواكا6)؟(أتد-ثم

يقه!لونكانواإذ..غر-ئةمعاملةسضرروعاملوا.!خهـموتخقصواجملة!لموهم

تغصفيبايلحمكل-م!وؤ"وعانوا.)4ب!ءودرب!مور*!رنون،4ودربر؟تالأ!ض

هواهموأقا،ة!ثوراتون-)Lورث4إسلطةاءرشعا!إ"هارافيويخلحسونه

فيويرةفون"ا)طماممناليسيربا)تذريررضونهوكانوا.)3(بخاتمهي!،رو:ثاو

.)4(بكطيطوودكور5باتث!اء..4خدت

واشولوا،كا!لمةاأيراثلا؟4ءروءل!اس!زاأغار..يصخبريمةهزوءقب

الثيءنفسوف!لوا.ا)هذابصكوفالأهاليوأذاقواتظماءالكلاتمد%رءا

الكثيرضحت،موذ!.بأصهااسانضروبلادوطوس:نيشابورحرمانفي

أحد.بهد-5حلمماوالمظالما)فمظا-مماتمنوارت!بوا،إخوالم!ث!االعلصاءمن

.451ص،طهـران،ليا-هكَزيرحتار)1(

وأجلسوه،فثوصثددوءوعى-بىلسنبرشبيهعلىالأ!جرلأوقبضواح!3إلىكلال()2

ل!اأ-أنهاأرقهلمالا11ة.لهاقد-ءا-اءا
،احمانوهصنرر.!بخلدصد-.يروءو.هـءلىهـرو.وو،رس!

.وأسروهكلروفيسن!رعنوبحثوا

.115ص2-ةالسبرحهيبخ154ص!لميىهكَزتاريخ:أنظر

.115:215صr-"البرحصيب)3(

.952!-يالبنداراختصار-سلجوقلآلىختار(4)
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الم!بات.قاحثيراأ-رةوا..والم!اكنالمساجا-هدمووالسلبالقةلجانبفإلى

.)1(الوجودكلنهاالووأز

منتكصاروماأحداثمنحدثمافياكار!بأصحابسجّا!شةد

الأثير:الينفقال.فظإءات

قاعاوج!لمومامجحرفاً!(هافيوو،فيسابورودخلواالغزةركب"

البلادفيوالهلماءالقضاةوذلموا:وأ-رقوهاإءباهـ:الصغاراو!لموا،صفصفهأ

.)2(0"كا،1

اليالأشعاربعضوأورد،)3(حدثماوصىففيا)راوندي!بوأسى

.المنايىء4تلكفبة-لمت

ثيود-تجَلونهاصورو:سافأخذواالثمهراءهزتة،-المصه:ةأنشكولا

.وحرارةصدقفيأبيا-ثم

:العلماءأحدون!بةسنبريمةوهزضراسانخرابثيالخاقانيلتمول

ةدافةنةاأيامفإن،اسانضرعا!حدادأإسواداإ.سإ..خاقاتيا-

.بالسوادسوادهاجلت

الشمسحجىتحىبادوادملابس!4فصث،إصببتهاعبى-!نلقد-

.لأسوداضثابلو

الدهرُوخلع،يىبنمح!دآاإماا..4َصرإفالثُاانه،لمثانأحزنهلقد-

.4()كلمبارايىنبرهـأ!ا!قفوصتاكاش!

.181-177صةالصدورراحةطمد548-وادث،الكامل)1(

.ء548سنةحوادث،الكام!)2(

!ورةدثور-مث،276-272صط(بربَالهر-!ةالتر)الصدوراحةر:نظرا)3(

الغز.ارت!جهاإقياللنهظاعات-ية

.1810182-ط.(ليا-ناالصا-ورراحة)4(
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؟ا!لماءاحقفيحَبارئابشعآجانبمااًمصورنفسهالشاءرولىفول

..يحبىبنمحمدومضلمنابا)كركلنر:ثلم..محصداْمةفي-

)1(بف!.4والتراببأسخاز"الأحجارمصرء4الىوفيافةدىفقد-

نظمهاالتيقصيدتهقيوصدقأانفعالاأح!ركانف!دامثاءراالأنوريأما

ارصلانبنمحمودةدةسهرأ.يراإتجهـهاوو.ضراسانهاليأطلبعاىفيإء

:قتص!رقندح!مد-ولىكانا)ذيب!راخانداودابنسليمانبنمحمدخان

.)2(الغزجةفئ

ثصو

ماهـس:با)رصالةطهيعةير:ئن.وؤربحا-إثة!يا-تهالأنوريوي!ت،إط

:فيقول،كاَبةمندها

..تدةسهر4ما-دتعاسالسررث!ر!ت!صرذاإ

.الخاقانة11ْاساق"ْاط4اسا1ءفاحما
حصرءى--طر!ب

،لاروحوآفةللبدءتاءمطلعهـارسا)4فهـ!

.لل!ءدوضنىللقلبألمومقطعها

،باءا(ءرتأوهاتهاسطورثيتبفىورسالة

.الثمهداءدعاءزنايراهافيوخوي

..المظلموميندرص-رارةبرفعكصفحاتهاجفتهـقد

المررومين.أع!ضادمعمنءخوا-ثا-لواقي

.)3"إلي!اا)تظرقتوعينيإز-ان:دمي،سصاء"اءةدسه!عيقاحزلقد

.095-587ص!ل!%ضفي،خاقاقيكلياتةا!!ثح!ت:ااإصدرننس)1(

قد،صهرأميرمليمانبئلمحمدهذهقصدتهمقا-بَالأنورأتراثحركبازررىث)2(

خطأ.وهذا

.948ص،ثاححعا-اإلىاء:د!بىاصترانا:الأدباختار:اْنظر

سي:الفارالنمى)3(

=رخاؤانسبراساتضأكللنامه"بادص!راى،اكاَربكَذر!برردى"رةند
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له،إر:حيةاصة!ربأبوةوليذكأَره،ايخاقانَالانوريُقي،-!أذوبعد

بقوله:4كلعللإريرجرَو،الغزءنلانصقاماكلنهثعالمب

..ا)هـإرنالاعلىفالواجب،الغزمنيرتقمسوف-

له.ويرثأرل!بيه4،ايرتأن

..ءدلهبفضلعه!رتةدتوراتحدودحتىإ:قاعاداكلتوما-

)1(؟-:ابآبأص!اإيررانتكونبأنيرسمحفكيف

الذياباظروير!ف،ش!دهاكاضراسانأحلةصةالأنوريليروقيثم

:ا!فيقو،مما:لحق

بنظرةاشملهمتسمحهـا:حينتضراسانأهلة!ةاإتفضلااسض!ع-

كلخك.ءطف

جانوآفتتنرنجآنمطلماىنامه-

وسوزج!ردلدردآنمةطحاى.،4نا

بر"داشريرجانآهرؤصشبرراىنامه

ءضهريث،.دانخونش!تشدراىنامه

خشاث.ظلومانازشنه"ص-"ر،رنقثلى

رتمانو?رديردهارنشاءةويىطر

سملاازوكَاهصىوت!ركاَهـددريرض

نظروؤتازوديرفىهكلردمكشردخون

601ة1هـ0ص،طهـراتطبعةأذورقيدتوان

الفاهـسي:إخصا)1(

بالضلىواجبكه،4كىةانزغزخواهدبا!

سه!!وببرربسرربىرح؟تخوايىش

آبادحد-وران-اسءد)ششداكأجون

لى؟صر؟ويررانراايرراندداررواكى

601صةانطهـر،قيأزورديروان
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:تقولوأحبادحهمالمعذبركنقلوبهذه

.إظئروااسروكأاردريئعاتوالدلين41الدوةإب!نالمنليا

،مثئومتغييرمنا)كزأحدثهمابح!ببأنهأتعلم

نجءقبءإىأسلمارإبليقيلمضراسهإنفيواحدأزرهناكي!دلم

نجأزرمنهابأصإليراننب)4ير*دولم"اطزاةدكلهاصريرأنأت!لمم

إغضُلوناللثامخوأص!،ال!ظماءررأسونباتواالصغاروأن

ء،دهم.

،حيارىمحزو؟؟ت4ا)سفابربابرقانونالأحراروبات

.الأراذلا)فجاريردفييرنءإجزأسرىالأليرارأصه"خو

..ادتكأ:4ءاىحانذااإلاكلت،نجاًلثضصاًزرىت!طُولم

.أمهـابطنفيَ!جامنإلارا3ًبرزرىت!دولم

ابِّ،ملدوبطاًكلرةمديرةكلفيالجامعالمس!دأصه"ح)كأد

.بابأوسقفمنهر.لىويعدولم

،بادأيفيال!زبايىميخطبمنتوجدولا

.?()كلشبرأوخطيبضراسانفيالآنلي*دلملأف

رام3َ

الفارسي:النص(1)

)مافلهسازبش!وضرالصاتهلأؤ!4ْ

ليخ!ربرريرمفان)طمتزرهث"هـدىجون

كاَويرةدكلىصكَانج!رصواف!اردليئا

وظن!رززوشادىراوديئدولتدلكاى

غزانشومليروززيرربئحز!-تت-بر

؟برروزيررنشا-زكها-انز-ربرىلىكفيست

بودد!وخىيرىاهـمدر-44عهـت!!"هـت

=(ازاكلكأوهـطاندستاتار4هـءدر
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لهكل:نأ؟اكزامخالبمنإررانأه!!قيخليص!لي:افىرأنالخاقانةإشدثم

:فيقول؟وحاضرهاماضيهابر!ننةمقارعاقدأ:ا)بلادالههاإتآايالة

..المل!يلالأص!صاحبلى!الغمذلاثمن3وفيالخلقأدرك

.الجوحصشطاهـرراإخالمماهذامنالمالمثصرر

..إدر"اشاباسصا!هـونالذيبالتهاستحلفك

..الاتتكمةرءلىضحوالذيبالتهاةحلنك

.ليناإكيرالمشؤكل؟تا-نملةاالغزهؤلاءمنالهبادتاوبتزكأأن

سيفك!نيرنالوالأنالوقتحان،الجزاءرمحاثمنقواlرالأنالوقتحان

.اررقابا

..وأ.والهموأولادهمانساثهـآعا!ماالماضيئفيحملتلقد

.أخرىةكلرواحهـمأرءا!العامهذافاحمل

وةنمات!سرنأن-!دما4الجتكانتالتي-راناءإ!اًأخير!بهل

الحشر؟-ومإلىا،شئومةالحثراتهذهعالى

كاظلمد.عدلكبنضا!صارالذيمولايبلاطإفلجأوالمنالنه"14

..لصقىرمثلالغزبظلمص!ارمكانإلىعنهئعدومن

مطحيليمنبحيا"سقطوحمارأدابةقيلمكم!تكل

يحهلمه.ما!دلاالذبَينالمس!يمىنعفماذا

الايىضردانلفلىهزمانهبرزركَانبرر-

!،صرلف!ان4كَف-!انيمانليرعر

وحيرانير-نحزاحراردوناذدرإر

ومضعدرايىيرابررارندانركفدر

هـ-ردمزب!ىءكأكَثبد!الا،شاد

دخ!سنيابركا،مامدرش!م%زةب!ر

ارشورانثانشيرهـرجا!رو-!د

رد4ب!داوتسةفشنه،شدههىيروَلبا

نكاآز،غزافيا40خط"أ:خمايهن!ند

!نبرثه،حةونخط:ستنهضراساندر



ليأعلونلاكانواأنب!د،اشحيراخهزعنيربحثونالذليناا)تموارحم

تدللا.اس!را

اشهـمفرالاْطلسكانأنبعد،اللبادبلىونلاالذينإقوماارحم

.بالالضتاهـ)1(وااشض،رأنب!لىافضضحواالذبرناا)قوحمرا

الفارصي:النص(1)

نزادشاهاى،ؤ!ديادكأءر،ءمزينراخلق

كَهـرراكائ،حناداز،سهتمإنازراءلمك

درناربنامتاستبياصكهنجداليى

افحمرليكأرتتليهـاؤراختكهنجداليى

خداىخاقدل،وآسودهفارخحكأكه

غارت!ررىاشوغز4ؤروماليزين

ىباداشزرمحتنيراركهآنساوةت

يفي-رزتيغتكَيرندكَهآنستeكَا

جوبارd-بيكلمهوز!جهوؤرزندزن

بصرحد"لمهر?aبرروان!فاناكلسال.إردى

بررشكردوسةبه!دىازوكه.ايررانآضر

؟حشسشومبررإتحشستابدخواهدوقف

جوخلدكَشضمستتوءداطكزحضستآنيىوى

لىقيريشا-جوظا?كأانازكهجاى!اتازدور

افكَندبحيلهداشتوضرىبرإرى4حهـر

؟ض4ولىمستبانهكهآزرامسك!تحندجه

جويرصجو-تدكهقومإرانر-مكات!حم

ث؟--ناشازهـدندىنخهِآنكهبىاز

ف-دإتدنيا4حآ-ثابرر1-مكا/تر-م

بسض---ربودقاطلسمفانشآن!صهبساص

شبز"ودكهأقواتليررحمكنحمفى

دكاَركاررى5نوحهجزكلصيبتشهاندر
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:فيقيولطاسهانكأخص!ضعءاكطالتريرزإففيالأنوردyإثم

طلاقأاسانو-/ةةالمثسال!ثه!ع!نكا

(1)بإدرإراءنالعاكلرءا!قتثسصالأطلالاءا!اصثمىلىاقتشرألا

ءالمحااضلماقانةفىرةءنو"بأسرهاإيرراتن!بهءنالشاءرت-دثاًوأخير

:فيقول،وابررددباصل،1له!اإالحياةدر

..إسحاباوأنت،الملحةا)بورالأرض!4ت!ثهارهـانان-

.صذالا!وراالأهـضءإى!ارنتر4اطدليقهءلىرَالمطأسحابُارنزوكا

،4اخارالهذها(ركابقدمكتزينلمإذا-

.)2(الأدبرارلىولوالنوتالمثسإلمطال!ناناخزايعماففان

فيسابوروتغيرت.ال!راقإلىبررثقهاكتملخرإيىانلإتايمالغؤوبتدمير

لىحدلمبحيثوزيتهاءظصكاوةقدت،اًكرحاًت!برثلاثأوستينمدىفب

مجامعكانتإقيااكنالأكلوان!لبت،فيهالىقييرحانإقياءلتهر"رفأ-د

)اذغنام!راءيفأص.حتنيهإلزرفيا)صدوراومحافلالعامومدارءا!الأض!

.)3(والهوامللبرحوشومكا!ن

كَشهندواريىكهةومآنبرررحمكنر-م=

سم!-ردتدبوىبمتورآن!4بىراز

157!601صط،ط،ران،الاؤوريديروان

الفارحمط:الض)1(

أطلال%راس-انوهىتروشنىؤوخه!ر

نجخورآبادانجوبرر،Uبر:ابرأطلالبررنه

701ص؟انطهـر،أنوريدتوان

يمى:الفارلىالنص(2)

إ-روااررىو-وثورهبمثلالىرانهـست

كلطر،لياغبرر-و،هشورررزدا"صرهـم

ركابء--زم+وبردينى،1رنهإرايرد5

فاورتءتانبرإزن!ثدمدبررغز

.751ص،انرأصي،ينورأنيرواد

.672-272ءر،(-هـ4ش)1)رومهد)ا.صار(3)



ونجىت،اقتصامهالغزير-ظعلمإذياالمحكمسوردهـابةضملهراةضاوضبر

وجلدهم.أها،!لصموددهسخان

ا)باقيةا)"قيةءا!وتةضيالمذههحةالاختلافاتفه،1لزخلاد41االغزوترك

..المخالفةافيرقاءلاتفيا)نارتشعل4.رؤكل.كانت.فه!اافيآثارمن

ا)قرطإةإسباوحل"أطلالاالغزخلّفهااليالخيراباتصالتاسةلقدحتى

ا)"*ضواحت،ى.واكمذليبإ-"فامنهـربكلنكلجوءاَفماتوالوبا?

آيلىيىمؤأنكا.بهكهـ"دهـوتحصّنوانماقاح!ضَتواةلىنواحإالدلو-ثنمنليقيوم

و!!ىورإصلمطاناةصر:ثاليتمعالتيالشادلياحر*!-رجاهداًانحاولفدآبه

.الأمانليفشدو4الحمالىر"كيكلنوالعامةاحمعلح!اءاكلنإل!هافبأ،اءالأءر

خاص4ح!وكللهماليكوّنوأذ-4إراجصاآكة-،غمر-اسغزالىيمتطحولم

منمنعوهمآبهآقيومؤيدشاهومحمودسليصانشاهلأن..الأصىكأرابخسكلن

بمدةالأحداثهذهءقبضراسانءلىم!ثإههييالخوارزسيطرةأنكا.ذلك

ديرنار!مأكليرحرّأنؤ:*لى.اطكومةهذهمئللةمموثنؤرصةت!علهملمةح!يرة

شاهإساطانا4حصإإزر..آبهآيردمؤبرنشاهطغانإلىلجأ..وةرّاسانضرفي

يسرخس.فيبهأوؤ"اإيايمةوالهز،ارسلاناليلءبئا

ووفاتهتَأصغانشاه:يهاكلفيايا3اؤالهز-وب!اا.طابرم!نبةفزدإةإرعاشوةد

لاص!ءامناًبددلىخار!بردلم..ل!4مماءإ!مانعفاهسلطا-يلاءوالى،هـ158ءام

،إف!تاأثاروا..عرمانفيوهـ"اك.دفراتءاىإشابه:طث..حركلاناىإ

بط-رةس-وئالجهاتتل!ءنأذاهـمليدفحلمو..إئروابال!روشغلوا

.م5121=هـ)1(612عامفبء9ييازمشا!ينالخوار

لوجوداراكأرافيرليء3ولم،سءواتثلاثإلىرأءهـسش!2ةةكرإتطاوةد

.98ص2-،انرليدهـاتيادليأيرختار)1(

01-السلاجقة145



الأمير!اعدةونفّذها،ارالةر4خعادبّرماتتفلما.الغزأيرديإ؟ت4زوص

إلىوكلنها-رمذإلىوذهب.قِهاجب!رإيأبنأحمدبنأحمدالدينعماد

عجلوخرابدمارمنشهـدهمانَ)3،جندهيضاتلجمعمحاولةفي،صرو

إ:لإداضرابفيف:بأنبةلى..م1571هـ-552عامفيفةوفي..بوةاته

للغزبمعاداتهال!بادوهلاك
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ءلمرال!والَإث!ءأ

-ير*\

!لأتابهيم!*

!ر---!"خ"

منعاىأسلجوقياالعهدأوائلفييرطلقكانلقب..ا+لابيكأوالاْتابكةأإْ-

وحانت.!موحمايةأمورهمتصريفووكلراقت!مالأكلراءبتربيةإلي!ميعهـلى

الأءروصوةلى.3سادشئونأخصفيتدخل!متستوجبعملهمطبيعة

مثال!الحماهذهستارتحتوعزلهمالأكلراءع!تصيبالقدرةحدببعضهم

.ملكشاهء!دفيفترةلبركيارقأتاب!اعملالذيجانداليكَمصتكينفدلهماذلك

يعيدهوأن،خاتون-ركانرسولحربوغايرازرمنيحميهأنادضطاعفقد

بحيثالأمورثرتبثم.ساوهفيولىسزقيلمه-اليهاؤرقدوكان-أصفهانمن

.!ا(ا)ريفيالسلطنةءرشءلىبلسه

ذويالأكفاءالأتابكةمنعددتم!شأرضأالحماير4هذهسضاروتحت31ا

والسيطرةالدرجات2أرونيلالحكمءناصبإلىالوصولمنوالتدبيرالحزم

ا-لمجوقيةاا،!الكوت!رض،كللكشاهوفاةبعدخاصة)2((!االإسلامممالكعلى

ائم.للهـز

!صصصصًص.41ص،ليدن،الصدورراحة(1)

23.ص،ء1331طهـران،النفض!كتاب،551ص2-؟السيرحىبب)2(
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الببنتشبنلدقاقأتابكآكالتالذيطتيتالدينظهـيرهـؤلاءكل.ت

مىل!صلمةوكؤن،دقاق!وتبعدالمكاءلىالد،نظهـيرسيطرنةلى.أرسلان

=!794ءامفي3وسلطاحكمهـمبدأا)ذوتطفيبرورأتاب!"أودمثقأتابكة

.م1154-مه954اعافيءكاأوانه1153

تموقد.كللمكشاهيدءأحدشةرآقبننكيزأدلينادءطأر!مأءوكلنهم

اشولىأنبرلى،م2711=!152ءامقيبغدادوال!راقمةحكرءا!تعبنه

سميتوةد.اشاماوبلادوحلبوحيران،رةوالجزولصنجارالموصلءف

.إشاماوليرةالجزأتاب!ةأونكيزبأتاب!4كؤَنهاإيا4ا)سل!ىا

:إكا!سلسهإ"هذهتف*ءتوةد

N?-اM-هـ066-125)4لصىلموا4ب!تاأ 2 lم).

.(18111-6411=!577-145)،الفامأتابكة

.(م0221-0171هـ-176-566)،لصنجارأتابكة

.(م0251-0181هـ-6!ا8-576)،يررةا!لشأتاب!ة

التابع!تا!ركاأءراءأحد-ب!ت*!نبنكو-لمثعابإدينانكأليدوءاى

هـ=063-953)إ!بلة3أتابرساساةوجدت-!نكيالدلىيئل!صاد

.(م1232=1144

جىَ

:لاث8اليرانأرجاءفياسه"اذاعالتية3الأتابرساسلاتأسْ!،رومن/!

.فارستاب!4أأو4وا)صسلصرالأتابكة،وال!راقبريجانآذشأتابكة

(!أ.ب!رد-ارواثاموالصىالموب!4أتا

ايتطاعتكا،اءا(صث!ةرمنقيدحهـاصتكل"ها4سهلساكلوجدتوةد

بصورةماءيةالاجتوادوت"اوإسياسيةاا)تواحي"نالأحداثيى"!فبتؤزرأن

.!!ف!صا)4

فصيل:إبامنءبثيكلت،اعا!ءنءدثزبشاسوأحبم
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والعراق2ذربيجانأتابكة(1)

مَسَعوصاسلطاناغلام"ز5إيدأدلىيئ"اش!س"الأتابلثالأسرةهذهأنثأ

لىزوَجهمسعودجعلماوالجلاالعقلورجاحةالمهارةمنأظهـرالذي،الىلمجوقي

حريهكانأنهرغم(أرسلانا)سلطانأمأي)محمدبنط!رلأخيها!رعلة

فاسةقل،أرانولايئإليهأسكدو،آذهـبيجانحكومةعلىعبتهكا.افظر

.م1361هـ-531عامالأتاب!"لةدووأسس،)1(نهابثئو

طانا)طيخلْصأنالأتاباث!ذااسةطاعم1165=مى555عاموفي

اءأكلر--صهأنب!دهمدانةلم!4من!ؤرجهوأنماكشاهبنمحمدبنشاهسليمان

.في!اال!راق

هووأصبح،الةرشعلى"ط!رلبنأرسلان"بل!ص!أناشطاعكما

كافاشقل،ال!راقعلىأرسلانأشرهوقد.دونهالشئونكلفياك!رف

.)2(م1721هـ-568عامالوفاةأدركتهأنإلى

وقد.اظاهـرافيا)-لاجقةلسلاطينمطيعأز5اراررالدنشمسوكان

رطلبحينا):!ىحوإسداء،الشئونكلفيالةدخلمنالموقفذلكمكّنه

!نه.

.أرسلانوةزلةمحمدأتابكثاوانجهان:ولدرنانجبوةد

ط!رل!"وأجلمص!.وفاتهبعدأريهمك!ن"محمدثلوانجهان"أخذوقد

فكان،عهرمنا)ساب!4فيطفلاوكان.أبيهب!دأرورشاعاى((أرسلانابن

كلفه.بدلاًاطعشئونلىصرفأنطهيعياَ

.18ص،ديالورا.3تتارث!:ديأورابئا(1)

ير،ااسب،231ص.خالتواشبى،27ص2جص،اند!ايرأدبريات-ختار)2(

.557ص2-

:--مَمر914



ا*راقاعلىبالسيطرةنفوذهرقعةوسًعأذبيلموانجهانطاعوا!ت

وورسلون،جانبهويخشون،رهبونهالآ%رونالحكاموأص!ح.وآذربيجان

.)1(بلاطهإلىاءالسةر

العباصيالخليفةاسمحذفعلىإصرارهفينفوذهوعظمتوتهتهدتوقد

الخليفةلهأرسلأنبصدإلا.4للخط4إسهبرإعادةررضولم.!تةمدةالخطبةمن

=!581عامفيماتأنإلى4وءفلضقوتهأوجفيوظل.كثيرةأموالا

Iona.م

(1ايلذكَزعثمانأرسلانقزل"أخوهحضرحتى!لوانجهانتونمبأنوما

مقاليدتسلمال!راقوفي.محصدأخيه!"لِمنيحكحهاوكانآذربيجانمن

تدعىوكانتةةلىأأتزوجكا.)2(محمدابنانجاليةةتلغدونالسل!ة

.)3((خاتون4فئة)

صوىأرسلانبنطةرلللسلطانمدلموسيطرتهارسلانقزللقوةونمارأ

الإسم.

إلىال!راقمنط!رلةرالأعماموأبةاءالأكلراءلىينالخلافدلتولما

السلطانوشغل.وسا:!ابذلمكاتهعاكأفأغارالةرصةالأتابكوانت!ز.بيجانآذر

الجانبإلىال!باصيالخليفةوانحاز.4اللإممتلكاتهلاسهمادةتمهيداًالمددبجمع

إحدىفي4وسبةط!رلءلىبضبالهفقام.سلطانأالأتابكفعين،الأقوى

.اقلاعا

الأءراءأوا(فداثيوناكأا)4فقداذصارهثمرةليبيمهـلمهلمالقدرأنيخر

نفذتوتدخي!4في4جثهفوجدت،إنالسلطعلىفيهاةبضا)يالليلةنفسفي

.172ص،السلجوقيةأخبارالدولة:الحسينيالدينصدرCا)

.558ص2-،السير-يب)2(

(خاتونقتبة)يخدعوهاخواندميرأما!التواريخبقيجاءلمامطابقةايسميةهذه)3(
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وتوته،شبابهفوانءةفينحبهضىوهكذا.)1(خنجرطحنةخمسونفيها

كانالنيزوص4منقي-ريضلىلإنهويقال.م1911-ء587عام

.)2(للغلمانحبهبسببتماماًيههملها

.3ذربيجانفيأءقابهحكومةانحصرتارسلانقزلبموتو

ال!راقولا!4وحكم."محهدبنب!رأبو"الأتابكبعدهمنالحكموتولى

ايرخانج.قئلى!اوافيخاتون!"4بمُعاونة

كما،بهاحص!يسأكانالتيالقامةقائددعلىأسرهمننجافقدط!رلأما

!نهمنطةرلوتزوج.ال!راقفيال!رشعلىالجلوسفيالقائدهذاساعده

.خاتون

حول..اثنانجو!لىب!رأريأ:الأخوبنبيناةزاعادقيَفترةوبعد

.ب!رأبوفيهاانصر،واحدشهـرفيات!رأربمباوتحار.بيجانرأ

منالزواجإفاضططمما،ال!رجبغاراتحكمهفترةفيابوب!رابتلىوقد

.)3(إقوماؤلاء5ئرذلكفكفاه..ال!رجملثإبنة

لىلمهعلى15ولدمعرتتآأنهاعلمحينبالسمزوج!4قتلفقدطغرلأما

ديارإلىلاجثأؤرل!نهالىشانجة:ليعاىيقبضأنوأراد.الطريقةبنفس

طغرلوقئلفهـاجه!ا،ال!راق4لمهاجهت!لىوا!تدعى.الخوارزمشاهيين

ل!لى.اصفهانأعطىثم،الىركةفي

خانتكشاْكلراءأحدثدعلىقُتلم1154هـ-495عامضهوروئي

م5121=حى706عامفيب!رأبوالأتابكوتوفي.عليها!لىرو!احاوللاْنه

سنة.عشريندامحكمبعد

.124ص،التواريخلب1()

.585ص2-.السيرحبيب،28ص2-،راناثدرأدبرياتيرختار)2(

.561ص21-،الكامل)3(

151



واستهر."باثاوزإديرنا"ظةر"الأتابكأخوهبيجانآذرثيالح!متولىو

برني!3تالدينجلالخوارزمشاهيحار)4أنةبلعاما15ًمدةالحكمفي

4زوصأيردل!اوزبرلمث!*لى!اإلىيرناجلال3ةفإولم.للةرارويضماره

.م1225هـ-622عامفيوذلاث،كداًكلإتأ!رهاز:أسمعولما.عذلاث

.بيجانآذرأتاب!4عهـ،-واذ،ىطَالخوارزمشا!يمتإلىِالملثاذقلوهكذا

بزغيرش!رائهـمحبارر؟تومن.الش!را?:،ملىءربونآذربيجاناتابكةوكان

ونصرةارسلانةزلبمدحه!!ءان1)ذي،إة،ريابرباا)دينظهـبراسم

محمد.ب!رأبواديرنا

:فارسأتابكةأوالسلغريةالأتابكة(ب)

تث!كانت،ا(خزؤراكةم!نلماإئفةرئي!اَكانالذي"))و+سلةرنسلْ"تجممن

صارو،(.!رلخ!جه-عكلَ-أسانظرا)!م!-تونجه3سصجمه-

فارسفيوأتباعهاْولادهالتةروقد.4السلاجةلدىنةهموم!طقدرهملأعقابه

.4ركيلووجهلولرشانوخوزسةان

لى"4المةالددمنأرسلانألبأخيرجهـابَ!ذ-أنفارسولايئحكموةد

حكه!موات-ر،4ا)س!جة!بَلِكلناشخاص!ستةم1565-!458

الأتاباث،ت!؟تخمارإديناركن،هن!ارثب4فضلولي:وهم.عامآ85

بوزابه.الأتابك،تكوترسالأتابكطاجهؤرالأتاباث،جاولمب

يسمىو.اسل!ريامودودبنلصنةرالأتابكءلميهضرج!ملكشاهعهـدوفي

هؤألاءوءدد.فارسبأتابكةشيرازفيحكمواالذينأولادَهالمؤرخون

.يص"0214حكم!ماتدةأتابكا11الأتابكة

سلطانأنفسهسنهرنصبإسلجوفيامحمودبنمحمدبنملكشاههزيمةوب!د

أتاب!4نشأوءنه.م1148-مى543عامفيفارص!عا!واتولى.شيرا!في



وخوزستانالخبوسثىاحلفارءلىعلىالأتاب!"هؤلاءوقدسيمار.فارس

.تاب!أأ11عددهموكان.)1(ارستانو

.)2(م9116هـ-557عامفيوتوفي،عامآ13لصء:رح!هـاأداو-د

يرفث!ئء،رعيّتهءا!عطوفآستقيروكان.ا!يالعئميرناداتاجلهكأروو

.واظانقاتالمساجدمنا)كثير

41.!دةمودودبنزنكَيالدينمظةرالأتابكأخوهبعإهحكموقد

ا)فتن.أخضحأنبعدم1175هـ=571اعافيوتوفي،ص:4

02الحكمفيوظل.كأنكَيبرنلمه3زاد-!امظةرالأتابك4افيبهدهو!م

.ام591هـ-195عامفيماتأنإلى!ىء4

:الحكام:تواف

الذي)نكَيزبنسعدشجاعأبوادتناكلظةر،ر4يضبمتادلىناةطب

الدلنمظةر،(لهتخلصآاسمهمنال!ثماءرازيالثجرسعدفي.الدرمصل!اتحنذ
-لى!

بنرشاهصلةبنضاهومحهد:ب!رألييبنسعدبنمحهد،سعدبنب!رابر

ا)سل!ريَ.مودودبرنز؟كَيبرنسعدالأتابك

جهـةمنزربهلم!لمها)ذي"سلهرشاهبنيىلمجوتشاه"الحكمتولىاًوأخير

(1-ركان"وتزوج،اتاسوروااصف!تاب!ضعلىفقضى.إص!لاجقةابسا،طينأمه

كانأنهإلاوالثربلهـوميلهورغم.أتباعهاو!لبش!4بطريقةفلمهاثم

وذك،قئلموهكلنهتم!-نوافلما،يىممالةالمغولبحاروفد.كلهابآشجاعأ

.12631-مى662اعاث

.28ص2=،انراتدرياتأدلييختار(1)

التواريخلبإلىبا)رجوعأنناغير.(010ص2%)اليرصيبفيجاءماوفق)2(

.305(!)يردهكَأفيتارذلاثفيدهؤوهـ،556عامفيتوفيأنهرؤكدنجده
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فقد.الأتابكةأصةأةرادبينمنشيرازلحكمليصلحكلنبعدهث:قلمولما

منكووزوجة،ب!رإكطأبنسعدالأتابكابنةعلىخانهولاكواختياروغ

وحكمت.فارسولايةحكملتولىالوقتنفسفيخانهولاكوبنتيمور

-!686عامفيماتتفلما،)1(لص"244مدة-اس!هاوهذا-(ابثلى)

.ا)سلةررةمنأحدالح!ممقعدعلبلمسلمم1287

تةربمدةالحكمحراسيعلىبلسواأنفارسازاابكةاةطاعوهكذا

فيالخوارزمثاهيينمعبانسجامهـمواتطاعوا،الةرنونصفالةرنمن

..زنكَيبنسعدبنب!رأرقيعهـلىفيوالمغول،زنكَيبنسعدالأ-ابكعهـد

.المذكورالعامإلىحكمهمءدةليطيلواأن

،لفارسالأمانومنحوا،كثيرةأبنيةالسلسلةهذهحكامشادوقد

فضلاءإليهالمجأكانبحيث..والمغولالخوارزميينحملاتعنبعيدةفعاشت

منالكثيرالاتابكةهؤلاءاحتضنكا.الأزماتتمئتدعندماوالعراقخراسان

إبرازعلىوعاونوهمعليهمحمايصهموبسطوا،وش!راثهافارسفضلاء

.)2(والأدبيةرء4الف!مواهبهم

بكر:ودياروالشاملالمو!أتابكة(-)

عامالفعليحك!م!مبدأوقد.تسهةالحكمإلىكلة،موصلمنعدد%َ

.)4(عامآا77مدةحكمهمودام.)3(م1271=!521

ف

حكمتأضثاالتواريخلبفيويررد،566(ص2-)السيرحهيبفيجاءماوفق(1)

فقط.سنة02

.28،92ص2-:راناثدردرياتأيختار(2)

.155ص2-،السيرحبيب)3(

.012صةالتواريخبى)4(
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مححودالماطانعهدفيةالأسهذهأحكاا)دوآقستقيرالأتابكتأهـروقد

حلبوحاصرواالثامالفريخ!هاجمولما.حكمهمةربغدادوكانت..)1(إملجوقيا

،الحصارورءالمحاصر-نطردواتطعمحمودا(حمساطانمنبأ!رلهمتصدى

فدافرتدعلىم1126=0525عامفيحياتهاذهتوقد.للموص!!عادثم

.)2(للصلاةتأدبْ"أ؟:اءبصبرء4وكان.الملاحدةمن

وكان..بالسلطانلُفبالذيزنكَيالدين!/عمادابنهمكانهوجلس

المسزئمدأ!رعلىبناءالموصلحكما)سلطانهذاتولىوقد.شجاعآمهيبأ

العحلجوقي.محمودالدينمغيثالسلطانوموافقةالهباصيبالته

كألمكاته،إلىوحمصحماهلمصمأن12811هـ=523صامثيواشطاع

241عامفياشطاعكا 1 92 = ! o534عامجاءأنوما.حلبيصخأنم!=

.وعردتانب!ردثارعا!استولىتدكانحتىم9131

ءإمأ.21مالح!فيظلأنبعد،غلسانهتلمهم1146=كل541عاموفي

عمادبنالغازيا)دينسيفابنهُ..الموصلفيالأمورزمامعلىفة.ض

.وحماهوحمصحلبحكممحمودُا)ديرننورلأخيهوأعاد!.زنكَيالدثن

.العلماءموأحرمدرسةأثأو

ومات.بال!4بصموبةوهزمهمم4811=!543عامالةرفي"وحارب

.م9141-!454ءامنْي

.الإسلام!طلينأءظممنفيعد-زنكَيالدينعمادبنمحمودنإدارنرأما

وبعابلثدمث!قوفئح،وحماهوحمصحلبفبأبيهبعدحكموقد

فيلبالواردةالمعلوماتأما.551ص2-،اليرحهيبفيجاءلماوفقاهذا)1(

السلجوقي.ملكشاهالسلطانع!دفيكانذلكأنفتفيدالتواريخ

بالنشةالتواربخبصاحبيذحرها،اليرحبيبفيالواردةالمعلوماتهذه)2(

.1945عامفيماتقدآقسنةرأنيؤكدو،زنكَيالديئلعماد
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.ال!فّارقلاعمنثير311وس!ر،صاوت

الدينأسدناز"4هوجيوشهقاْدوكان.كلرّاتثلاثكلصروهاجم

كانأنهيذحرومما.4الةرفيشرمنانقاذهاذلاث"ناسض،دفوةد.شيركوه

قدو.ازيرروير:عهبه"العاضد"إفاطمياالخليفةجعلمما!ءلميهمنةصارالائمدا

ومات.والمششفياتوالمساجدالمدارسوبنى"لملكهداراًدمثقمناتخذ

73عامفي = A CIAيى"914دامحكمبعدمااأ.

،ألىوبالدلمتفيمبرتليوسفنالدصلإحأخيهابن4خلَةا،ماتولما

الدليننوررأيعلىفياء-مصرفباظط:"منالاسماعيليالعاضداسمفأسقط

لله؟ش؟تأعادوبذا..ال!-اسياللهوررءا،تضيلىاصهموخطا-محمود

مكاذهم.

ولُقب،بمصرالدينصلاحفاشقل،"وعالألىنفي!فيالعافدومات

صر.ا)ةالمل!با

الملك4لابئفخُطبم1173=هـ956اعامحمودادينانورومات

وأطاعه،عهرهمنعشرالحادلي"ر.لمغاذياالديئنوربناسهاعيلإ!الحا

بعد!اماتيىنوات8!نأكزاس!ساعيليح!مولم.مصرحاكمالديئصلاح

.)1(ما\A\هـ=577ءإمفي

هـ-565عامفي"نكَيزإديناء!ادبئمودوديئا)ددطب"ماتوةد

وتولى."اديناسيف"برالأحأخيهوفاةإ"رإ!الموصىحكمأنبعد،م9161

وتنازعاْبيهوفاةبعدصاالموحكم"مودودإديئاؤطببئغازيالدينسيف"

تصالحا.ئممحمودالدينونور

كازيوفاةوكانت.غازيا)دينشفيمةهزيئإلىاصلاحايتطاعوقد

،ةطثكل-هودإدءيئاءزاْخوهوخانحه.م0118هـ=576عامالموص!لفي

.554ص2بر،البرجيب()1
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حلب.فيلهوض-طب،الموصلح!مفبمودود3يئا)د

1182عاموي - ! OVAوسروج-رانعلىا)دفيصلإحشطرأ

،ألىإمءدةوحاصرهالالموحىظاهرإلىوزحف.4ارةوا.!نونصهنجارودى

.كجارلىلهو-رك-لبءنهوأخذ،يئا)دءزصا)ح4علإاستعصتفلما

إصلحاإكةسعى،طائلدونالموصل4روهاجهمناديناوأك!هـصلاح

.ش!رزورلهوأعاد.بالموصل4الخطبفيَاسمهالدفيءزُذ!رأنبثرهـا

ؤشاه3أرساينالىانورفتولى،م1!=958391عامفئِيئالدءزومات

إلىلس:184"دة،الح!فيوظل.انه3كلززكَيبئمودودبن!سحود31بئ

نوهـبئكلسعوديئا)دءزالىهوفخلفه.م121._!1706عاالحياةقفارأن

فلما.ملكهيضئونيرديرروأخذلؤلؤادينابدرءلميهفسيطر..سلان!ثىاهأرينا)د

لؤلؤ.يئالدبدرإكالموصل4ولايرح!صمانضتما!-ةتصيرمدةب!لى-توفي

)1(م1265-965!عامفيوفاتهوكانت،ماWء69عنلؤلؤتوفيوةلى

لؤلؤ.الديئبدربئالصالحالملكافي"إلىالحكمفانةقل

داخلالمغولأ"راءحاصره،خانهولاكوعاىإصالحاالملكءردوحين

.ا"فطرإلص،مخىرجإوباءاوتفشىا)قحطعمفلها.أشهـرعدةالموصلأسوار

ثاثيا..المغولوسيطر.قضلمةشرؤ"لموهتمطويرل!فعذبوه

صببصاحبأما.التارثخهذا(221ص)كتابفياكواريرخلبصاحبلىيئعر()1

هـ.657عامثيتمتالوفاةات556(ص2-)4كتابرفيفيذءرا)سير
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ل!!مم!ونك!

العباسيةالغلا!ة

111صلمصَ-يَ

الخلفاءوبرثنبية"مالاكحامتتوجبالسلاجقةعهدفيالاْحداثكانت!

منهيرستمدونالذ!طا)روحىالمقاالخلمفةفىحقةا)وحدففذ6العباسيين

أكرأئ!"بغدادفي--الخلفاءكالن.إذوالحكمالولايةِورثعيتهرفي

التوسعءنويمكنه،المسلمينَإلىثقربهبالسلطاناعزافهـمفكان..ا،سلمبن

م!-*ء.---َ---َ-والفتح

الحكمسلاطإ!ل!جقة-فيبأحقيةالخلفاءاعترافكانإذاأنهوالحق!س

جانه3إلىالسلاطينوقفةقد،أيضاالخلفاءأفادقدفأنه،السلاطينأفادقد

حما4فلولا.والزوالالانةراضطرلقفيال!ماسيةالخلافةاندفاا-ْأ(
-ء03-.عومموو

الفاطميالخليفةاءوانوعزل،!ىيرياليسا:هزيمة،:!اد

.الوثودمنوزالتال!باسيةالحلافة!كلقرضت

الىأدىبحيثالقوةمنكانالسلاجقةنفوذأنلين!رأنلأحديمكنولا

-ريئيملكلابا!"ا)شخصصورةالخليفةوجعل،()1الخلافةهيبةتلايئى

)1(913.".Lanepoole: Mohammedan Dynasties, p
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الخلافةلاستهرارمدعاةكانذلكمعأنهإلا..الخاصةشئونهثيحتىالتصرف

.4لخليةاءلبقاار!برو،ثهابقاو

-/ء6س/6

نأريئحاكاشْفإنالخلافةعل4السلاجةسلاطينسيطرةورغمص

لىيىعى،العراقفيز"اعممنحاكايتركونكانوابل3.بغدادفيأقامسلطانا

ويعاون.(4الشرة)لىيىعىبغدادفيوالأمناكظامع!ومسثولا،(%)

العراثأموالكانتالطربقةوبهذه.رال!م!3منكبيرعددوالثمض4العميد

مو.)1(نفقاتهجهلميعلسد-كفيماللخليفةهووليرتب،الساطانتصل

علىطةرلبكؤبفنقحينالسلاجقةهـوالخلافةبرينخلافأولحدثوقد

بالَسَلبأتديهما)سلاجفةجهدوأطلق،بغداددخولهءقبالبوي!يا)ر-يمالملك

ابو،اللهبأكلرالقاثمالخليفةذلكأغضبفقد.الخلافةعاصمةفيوا)خهب

آنذاكالخلافةلأنط!رلوجهفيالوتوفيرمتطعلمأنهغير.)2(اللهء.دجعةر

وقد.)3(واجتماعياوسياسياواقئ!ادباعس!ريراالضعفنبمتناهيةكانت!

داودإبنةخاتونأرسلانمناللهبأءرالقا+الخليفة.زواإزرالخلافذابإ

ص6!ى!ش*1؟.َالسلاجقةودكسبفىرءبة،طزلأْ

المحصَس!أبواللهبأوررالم!دي..اللهبأكلرالقائموفاةبعدالخلافةمسند!إعتلى

فاتخذ.القائمبنمحهدبناوهو،م7501=!عالمحسفيوذلك.اللهء:د

شكلاهصتهاازالةءاىوعملهما)سلاجقةجانبمنالخلافةشئونفياكدخل

ذإ.واظلميفةملكشاهإينجفوةحدثتم2901-!485عامففي.ساةرا

اسلظاناوفاةلولاليسةذحا!الأ!روكاد.أءرهلتدبرربمهـلمهولمالخليفةطرد

أخذهدخلمنيعيشذلكبعدأصىبحإنهوبقال+طةرلعدفيالمتبعهوهذاكان)1(ص

له.مقررةاقطاعاتمن

.Er/51بدكَزخ!تار:انظر

4عامفيبدأحكمه)2(ص YY-م8501=كل467عامقيوانتهىا3101هـ.

عايى.حوادث،الكامل:الأثير)3(ا.ن
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.م4901هـ-487عامفي4المفاجه

أحمد.ال!هـاساْبو،بالله1،!مةظ،ر4ابها)"رلةرا?ا!اا،قي-يىيَوةإةوب!د

تياراتفيوتأرجح.إسلاجه"ارختارفيضط*هـةأحداثااظليفةهذاءاصروقد

وربادركةت"زرجحلمنوثنضم،الموقفلىرقبفكان.إسياسيةاالانقسامات

،برركياهـق:السلاجقةءظماءلي!ناعإةزاليرئكانأنهوح.بهالاعرافإلى

.انموذهممنإةخلصاكئنذلكمنالاسه-مادةيحاوللمأنهإلاتونث!،محمد

.م1811-.512عامفْيبالتههةظ،ر1اومات

ءلىهوفي.ا)لفضايئ!:صورالو،ا!هلالقهانجهالخ!لَافة"-ةدواجمضلى

صرحوؤا-.-لمجوِقياإيا)شفوذوالِاطاحة،الخلافةهـ.4دادلاستراح!اابردأ

:قالبمتحىف!الميم3ءيصووعاب4اسلاجةاءنضىاهبعد

فضستالأءدءلميهـمفطال،ءيئافيخواسلجوقآلإكأمورنا"ي!فؤَضخا

.)1("فاسقونش!مقاولصكثير

غير.بغدادعا!الاةيلاء-دبيسبمعاونة-ا)سلجوقيطغرلوحاول

س!لمطاناإرضأةوردو،دبيسعاى"الخليةاتصرفقد،بالفضلباءمسةاهأن

.للقهآلاظروتعنالسلاجقة

.لي:!درضدصىفّهإلىمحمودإساطاناصيلليستاب!ودبعضالخليفة/وبذل

نأبررنقئض!واسضطاع.ا)ماة-ةسوءمنب!لىادشرةةوبررنقشس!ثححرفحذ-ر،

الأكلرواك،كا،م1261هـ=052ءامفيفاصطدمامحمودبركنوبينهيوخ!

.)2(بغدادءنمحمودورجع،بالصل!بية!ما

،عزامالوهابعبد.دجمةبر-مقالهجهار:سهرتنديءروضينظاصي()1

.31ص!!م4891سنةالقاهـرةطبع،الخ!ثابي!ي.د

:إفارجعالتفاصيلعا!للاطلاع)2(

،711ص3ج،انأصهـر،جوثفيكَثمايَجها،025،235دثحوا،الكامل

طهـران!(النواصبثوالببعض)النفض،79ص،السلجوقية،الدولةاخيار

.79ص،ء1331
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ءا!اسميطرةاكلنكلمعه*ودنوتم!.م1311هـ-525عامفيدمحمروتوفى

.سنبرءبرتحاو..:صارارلاتكأا!قالكلرا

ص
فئ!ىدى،بغداداصلالن!!زيئالىاوء!ادصدزةثدبي!اطوحاو

يئ.ا)دعماد:ؤردبيصراهـكأأنإتةيجةاكانتو.4الخليةالم!ما

اسقةواالثجاء4بهوبلغت.إ4فعابصورةالأمورفبرتدخلىالخليفةوأخذ

لمدةم1132هـ-527اعافبثاومحاصرالموص!لعاىاالهجوحدباكفس

.بغداداىإبهدوراءاد،أشيرثلاثة

علفهـ-زم،بر!ه،1جفوةإؤربمسعوداص!ادء-؟تالاْءرآ%راطظوخانه

ضمهوو،4الخليةأسر!نكل-"ودتم!نوةد.م3411هـ-925أءافب4يريرلمى

.(t)قئلمهةرص"لا-اطضيةفأتاحتمنعزلة4خيهقي

.2(م1341ُهـ=952أعااك!ىورجعزرأبو،اللهإاشلىإشاابرت"تولىو

بضرليبةءسعود:1114.ولماوغيرهداوديراك-ا)فإلىفلجألأبيهالثأروأراد

تم!نوبةلىادءس!ودفحاصر.)3(لهاظط.4وةطح!دف!،1عناشخةي*!

.4الخليةوؤر..داودهزيمة4من

،356،357صث09181عابمطج،ادولامختصتاررخ:تيالعبرا.ن)1(

،(المؤ)فمجهول)فياروالتوالفصصمجمل،781-471ص،ساجوقلآإخشتواتتصر

.465ص،يدهكَزتاريرخ304،4046ص!صط.!1318عامانطهـراصبع

،223ص،2191سنةطغث1(فررجَا،356،357ص،الدولمختمرناريخ)2(

crIAlI-ور1YArالقا*رةطبع،الخمبى!فيتا!:بَب!رالديار،701ص،مقالةجهار

.262ص2-

راحة816.ص!،ا!سلجو-يةاا)دو!ةأخبار:أنعار..الم!ر!ةألىبابلم!رفة)3(

هـ=ا327ليدتطبم،ال!راضة:الح!ينيالنظاما"ن،228،922ص-)يدق-الصدور

.11-،01(مماماسا911:121!طةأ9091
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إفقهاءواالعا!اءإكتودد،كلت!بهعنلاقصائهالحيلةإلىمسعودولجأ

علىالجميعموافقةوأخذأنواسضطاع،الخايفةعاىخطاباوزؤَر،والعظماء

.4خطبضوةطعخلعه

.أم137=هـ532عامبالخلافةا!ظهـربنمحمد،اللهلأكلرالمقتفيوبوتم

الأءرل!ن،مسعودلمحاربةآضرفيحكاممعيترالفأنا)راشدوحاول

عامثيذداثو،ثقالكااباطنيةاثلىءل!أوخدمهيردعاماولىلمهيمض"بنراذ!هكا

.)1(م1371هـ=532

العباسياظليفةصدرفيوا)ديرفيالوطنياط!اسَا)راشدمقتلُقظأوقد

يخلمعفهالسلاجقةر!نالإلىقاعإلىالمصفيفسعى.والعا""الأكلراءوصدور

جردوهلأنهمابالةحقداعليهـميحقدوكان.وسيطرتهمتحكتُص!ممنالخلافة

،ذا)2(حمتهمرختب*لموهلكي،والمقصَةياتالخيولمنيملكماكلمن

هدفه.إلىالوصوكشلفيوسعاخيرليدلم

ئناطربد)رتم1127=!532عامففي.الظروف4خدتوقد

.وءسعودداود

4زوصوأستالخطايرلىءإحأيى!رهزمم1131هـ=536عاموفي

أمير)وءباس،(فارسصاحب)4يربوزاضرجكا.نفوذهكلنالكثيروفقد

إسلطانابنمحهفى:الملكينمنكلفعلوكذلك.مسعودا)سملطانعا!(ا)ري

محمد.الساطانبنشاهوسليمان،محمود

!نهطلبح!تللساطانمعونةإرديرةالفمائة،رسلأنالخليفةورفض

السلاحبحملونادى،الخنادقبحةرفأكلراعامةااتياءصةفىاذ،زكا.ذلك

خلل.منالسورأصابماواْصىلمح،والأموالالأنفرعنللدفاع

.م531501361عامتوفينهأ2(51ص2-)،يررانادرياتأدليئ!تارفيردث(1)

437صة13715سنةطبع،الخلفاءتاربرخ:ا)سيوطية66ص01-،المنتظم)2(
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،مسعودئنووحلفائهمح!ودبئملكشاهبركنلىيىخأنالخليفةواشطاع

ملكشاهمنأولىأنهمسعوداأفهـمفقد.بغدادعلللسيطرةملك!ثاهتوجهحين

كادواأنب!دفةروا،معهومنماكشاه،حاربةمسعودفقدم.والحكم"4بالخط

ببعضهم.وضربهم،!الدونائهأءلىءناظلميفةتخلصوهكذا.بغداديرلىخلون

،)1(السابقونالخلفاءصُرِمهاا)ييازاتالامةمنكثيراالخليفةواةهاد

الخلافة.حقوقمنقاصالانعنيررضىلاخوأص

نأكا.الخلافة!:4زادتم1152-ور547عامفيمسعودوبوفاة

عاثاعاد-وحفاءتهكلتمدرتهمع-للخليفةةاوزاراأكلراللهعون!ء*هـةا.ءنتولية

ررصأهء.)2(وا)قوةبالخيرالدولة

الضرصةالخليفةفاك،ز.إسا،جة"ا4كلهفيفُرقةمهسعودوفاةوتبعت

السلطاناصحابدوروهاجم.ت!ريتإلم!هـذافةر،المثهحنةدارواتحم

اىوشطر.،م+كلالعدلىيىعلىوةفيرمالهمدرصاو،ضصررمنفيهاماواراق

فهيّن،ء!دا!سلطانإلىاهـمثكوفقدموا،ادلجوقه؟تاءالأكلرإةطاعات

يرؤحا-ماهذاوفي.تيالضأكلة"موطإب،الخافيةأنمةمخامن-ر%ىلافائدة!مءأنه

باسية.الكلالخلافةقوةوازديادالأوضاعتبْ-ر

طبع

إلىأ

إلى:إرجوعباالامتيازاتهذهم!رفةبمكن(1)

الشافحية،طبقات:السبكي،373ص2-،خلكانبنا،421ص01جى،المنتظم

.256ص4ص،!9121عامالفاهـرة

(iii(rرالله،المستنجدوالىهلووزر،م9141هـ-544عامللضليفةهبيرةابئ

5-!056عامبغدادفيتونبن

4-الشذرات،174ص5صالأعيانوؤيات،137ص01صالمنتمام:أنظر

،1348سنةهـرةالقاطبع،ةالزاهرالنجوم:دبَبررنةريبئا،191

.251صابر؟5291عامالفقيطبعة،41الحنابرطبقاتذدلي:رجبابئ

.141صابمهـ،اYAVسنةمصرطبع،ا)روضتين:شاصةإوأ
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أسرهم؟فيووخ،ال!زأمامسن!رانهصزمم1153هـ=548عامونميئ

هائلة.ةجبارقوةإهـمهلاج!4اففهد..57111-!552عامفيكلإتتم

ت!ريت،فحاصر،ا)سالأج!4كلتاوءةعلىوقدرتهبةوتهاظلميافةوش!ر

كللكشاهبنمح!ا-بنمح!ودبن?لىاسميرا-ر!أنورفض،ا)سلاجقة:هـزم

.)1(اصرط"4فْب

عم)محمدبن&لميمانشاهبغدادفيضطببأن4السلاجةإ؟ت2وأو

للع!لى.ولياعمود،بئشاه3بمافواءش.(مح!دبنءمودنءمدا)سماطإن

.سليمان!لأسرالم!ركةاك،توةد.مح!دا؟نيحاروماكشاهسايهإنمضاهجعلمما

مى=55!اءامفيةجأةإرو!اامأيطءةدمانهائيا?دمنا!لىلميفةتخلصثم

يا.غازبةدادليدخلدليكافهاوكانو،أ9511

.ط!رلقأهـسلانو،نشاهسلي!ا،كلإممشاه:منحلالح!مءلمازةا!عو

أمامافيلىلميها؟مفإهتوفيكا،م!ح!وكلام0161=!1555عاشاه3ماومات
لي.ا)ةا

ءامالمؤفيماتتغه*هـ،"ن41برفضحدثوماإرررااب!ادهـذاوب!د

ليوسفا،ظن!ربوأ،باللهنجدالمسة4ابرتالخلافةشئونوتوى.م0611هـ=555

اَسلجوقي.االيلمدكَزشخصيةإرزتءهدهوثي

،اقلاعاإحدىءاىبالذا،-ةجدا!تولىم116إهـ=557عاموكيئ

بعضبئدبرجمرض"قام0117-مم566ءامفيوتوني.إ4الحىأهلوحيارب

(2)ءارالأكلا

.552bسنةحوادث،الأثبرابى()1

،7091أعاشيكاءوصاجةالىمان!رآة:اوغلىقز،566حوادث،الكامل)2(

،53ص3-،41337لتالدكنآباد-يدرولخ،الجنان!رآة:اليافعية284ص8-

.363ص2-ة15911هـ-1137سنةاقامداط"-اك!-1تا هرخ!يسهـخا
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خلئفيوالمسةنجدوالمقضفيوا)راشدالمسزشدمحاولاتأءرتوهكذا

عهودهم.فيالدويخيةوالمنازعاتالإجراميةالأحداثوقلّت.للخلافةحمابة

=!566عامالمسضةجدبنالحسمنمحمدأبو،اللهبأكلرءا،تةيوبوتم

.بغدادفيالخلافةء-:دعلىفج!لس،أبيهوفاةبعد،م0117

الخطه"وقطع،مصرفيالأ.ورعاىالأيوبيينالىاصلاحسيطرعصرهوفي

.م1711هـ-1567عافيوذلا!،لل!باسيينوجهإ،اط!ينللظ

4أؤإلا،4إ-لاجةاليكاهف!!ولا،والهدوءا(سدء4الىيميل!يءالمستوكان

)1(ا)بلديبنالىرهوزفلفقد.ءلميهمليكضبمنتجاهوقسوةءشفاربديكان

،قايمازإديناةمابلىدءتجيشهقوادمنقائدبصلأءركما،ءلميهتغترحين

.)2(عليهخرجلأنه،دارهنهبعاىالعامةوحيرض!

دونبالحيواش"د،الىلمدكَزأبيهوفاةب!دبهلوانجهاننفوذدادواش

محسمدبنطهرلبنارسلانبنإطةلط!رلاأخذأرسلانتوفيولما.أرسلاناللطان

.ارسلانلقزأخوهوءاونه،دونهالأمورعلىبهلوانجهانفسيطر،ءممانه

الله.بأكلرءاورشضىحكمةفزفيذلاثوكان.)3(اتالاكصارمنكثيراوحققا

1186عام+ثاوانجهانتوفىوةد - 5 DAYاصرلميفةوفاةب!دأيم

.اتيىنووربعالمذكور

نوفياذياأا)هان!سرثيد2أحهال!باسأبو،اللهلا-يئإناصراتولىوةد

دىخ.ررةم3الحىفيواشءر.م9117هـ-575عامفيأي،إدهوايخه

المستنبداظلميفة5زرفاسخوعظجممةكفايةأظهـروقد.واسطفيناظراالبلديابئكان!1)

بقتله.المتضيءأرور5665عاموفي.بالته

.233ص01"*اإضتظم،53ص3-،البشرأخبارقيالمختصر:الفداأبرو:أنمار

.49،59ص،الوزراءدستور:خواندمير)2(

.25ص4برةء0127سنةطهرانطبع-الصفاضةرو:خواندأمير)3(
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أ-لاطين،واالأكلراهبرينإفتناةواثاراتالمؤاكلرندريرفبقضاهاشةوأربمين

يشاركوكان.والخوارزمشاهيين4ا)-لاجةوإين،والأتاب!4السلاجة4وبرين

ثثونفيلكدخلإراقيوكالردعيوةد.آضرعا!ؤردلنصرةاطربفيأتضا

حكمه.مدةإطالةبغيةالبلاد

اقوةافينساوىأنمن-الهراقسلاجقهبساططيب!لى-تمكنوقد

.وقوةنفوذاءدها4قهعهـدهفيالخلافةوبلغت،خوارزمملوكمع

الخوارزمثاهيينءالىممالاثالوحشية3غا!افيالمغولءركيأحدكانإنهوثقال

دقو!أوش!د)1(م(1225هـ-622)أوم1224!=621عامحتىعاشوقد

.المغول!وموبدايةالأتابكة

معارتصإطأيمنحلفيالخلافةصارتالثاكط!رلمصرعوبعد

بة،الحضارللأعصالالخىلميفةوانصرف.تامباشقلالورمهحَوباتت،ا)سلاجقة

.اوعس!روع!رانياواقتصادياثقافيالادبالهضهضأنوحاول

الخاصة،ماوت،وأحكامهاونظمهاال!وةس!تاللهلدينا)ناصروأحيا

.)3(الصبنوبلادالأندلسبلادفيلهيخطبخأصونةوذهوعظم.)2(4والعارو

لهم.نفسه4اظلميةوسا-م6بغدادالمغولهاجم"باللَهاتمصم"ء!دوفي

رحمة.أو4شفةدون..معهاأصومنوإءدامبرإعدامهخاذهولاكوفأءر

هـ-656صإمفيالمغوللىدعلىالوجودءنالة؟سيةالخلافةزالتوهكذا

----"----!ح!-؟-258

.276ص1بم،الكامل)1(

-5891شفيقمطبعة،حنينفؤادنجقيق)الفتوة:البغداديالمعماربئا:أنظر)2(

.t"A036.ص،-9ام349سنةبغدادطبع،المختصرالجامع:الساعيابنث.2ام(ص

،الصددهذافيالخيفةبذلهاالتيالجهودمرررفةيمكنا(ممتابينهذينإلىإرجوعبا)

.(وأحكامهاونظمهاالفتوةسننعلىوالوتوف

.045صهـةا371سنةطبع،الخلفاءتارخ:اصي)3(السيو
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وف!لصتسع

طبرشماعيلية
صص-

منيجمزمنالهبريالثامنالةرنفيظهـرتلةرقةاسم"اَلإسماعيلية"

الوقت،ءرورمع-الهرقةهذهاتخذتوقد.الشيعةمنمعظمهاغاليةةرق

كألفة،نظماواتبعت،عديدةوأسماءأشكالا-واضمحلالهانموهاومع

.ةكثيرعاو"رعتتةِرو

من،أأقداحا.-!ونبناللهء-د"ردعىرجلاأن"المالثنظام"وليرى

المؤسسأنغيرهولىرى.الإسماعيلية4-رحبدأالذيهو،الأهواز4تمد

ويخالفهـما.)1("دير!انقميمون"هو(الإسماعيلية)الباطنيةللدعوةالأول

ميمونأس-!اا)قيال!رقةوأن،مؤ!ى!اهـو"دندان"إنفيقولونالبعض!

.(فيةالميمو)اسمهاكان

ضعبهين:إلى"الاسماعيلية"يريا)ةزويحي"ويق!مهذاأ

.الصادقجهفراالامابئاسماءيلأولادط.قةوهى:الأولىالشعبةا!

ا .266حكه،مومدة،11عددهمو!بل!ومصرفيتالمةرب

.236ص،م9591سنةطغ.الةرقبينقالزر:البغدادكيالقاءرعد(1)
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وكلدة،ثمانيةوءددهما.ؤ،تإنملوكشثصملأقيا5ي:الثانيةوالش!بة

.)1(عاماارحيهه!يمول

والمكانمانإزاباصلإفاطائفةاتلثجملىأطلقتإياالأسماءاصلمفتوقد

الاسماعيليةرة"فالة.غيرهدونبم!دأوإيمانهمامعيضتبامامإةرارهـموحسب

فانهورتأن!و،"إصادقاجعةرثامماعيل)/إماكل"أةرتال!فيهيالخال!4

..أبيهء،دفي

.ء:،مةفثبهخافلأنها)تإم!عاىأبريهمنتا"شاكانذلكإنوقالت

وحلب.مصرفي4الةرةهذهعاشتوقد.)2(ا)قائمهوأنهو

ا،صارعيةوكان.4ا)ةرامماؤرقةتش!:توروفها،المباركت4ؤرقةوهناك

)3(إ:،راوراءومانةنجزفيف!إنوا4ا)قىرامطأما،"الكوةفيمي!خون

أ-

."لم)4(اسماعيا!بئمحمد"إما-مةأؤرتؤرة"!وهناك

ولكلباطناظاكلرل!لجعلتلأنها"إباطيخةا":جحيعاءلمبهااطلقوقد

.)5(يرلم!-أو-لتخز

أوكأنالمؤرخهذاوررى.133-125ص"يرخالتوارلب:القزوثفيبفي1()

ورالثا،يةالأئمةالأولى؟لةرقة!منيفهووبذلك.الصباححسنهوالثانيةالةرقةفيذخصية

ليتهمبويختوارءاىوالوقوفالموتفيالباطيةنسبمهرفةيمكن.والاسماعبليةدعاةكبار

الاصلامييخالتارفيكةالحاالأسرواالأنسابمعبمإلىإرجوعبا...وفاغموزوار-خاطممم

.932،033ص2--(جمةزر)2591مصراصغ-

:4591سنة!فدادطج،المتأضرةالعباسيةالعصورفيدراسات:الدوري)2(

.912،013ص

الجفطج،الثيعةةرلْى:اضونجتيا،911ص-(-رجمة)فارسزراث)3(

.72ص:م3691سنة

.175ص9برة*1332طهـرانطبع،الاْنواربحار:المجلسي)4(

.92ص2برهـ،1317عامالقاءرةأصبعةوالنحلالملل:الث،رستاقي)5(
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.)1(الابلةفيزوالاطن+ا)فشورلةفيزالظاهراو-"لمو

المثهور،اللهلديئالمصطفى:ولداهاصافافاطمياالمسض!صروفاةوب!د

فانقسم،اظلإةةش!ه،حلوادعى.أحمدا)قاسمأبه!بالتهوالمستعلي.اربرتز

لىوقو!إثامواال!راقا)تزارديئوس!نت.وتملية،4نزارإلىأتباعهما

كاقمصرأنغير.المةربوبلادممرا!ثانيةوس!نت.و)رستاذاسانوضر

524أعافيالمسضمليبنتصورعليأباهؤلا"أطكوقد،كزارموالود!ثا:

.ء9121=

/.4واكهليبإرفاقاوواطشاث!نا!فاااخوان:3تسميامنكانكا

.)2(واحدة-ركةواظرميةدكيةوالمزالاسماعيليةأنإلىالعلدماءبعض!نهتوةد

الأساصيإ:دأانفسهوواحدأساسيرو.دأ!عاكانا)فيرقورذهكلأنعلى

فبالإلهئالحقوهوألاء(عشريةالإثنيا)سيعةمذمب)بهالمعترفلكثلع

اصتاريجبأنهمنا&:4أهكإليهذهبمارناقضالمهدأوهذا.الخلافةيلواأن

عددحولوالثجةالاسماعيليةإينالخلافنشأ.وةدالاذخابيقبطرالخليفة

وفى!ن(الأرضعالىا)نيخلفاءآضر)"المهـدي"ر؟تفيصورالم!الائه"

.(الأثمةهؤلاءأوات)"عاب"اظلميفة

،والإرهاببال!لاءاساأذهانفياق!!نتلى;الإسهاعيلإ"أنورغم

لةرعنقيةتقيةةصور-!اوتطورنمو*افي-اهارروءخهارداخمنوُجدفقد

دفاعي،إ%راءبمثابةكانبهقامتماأنوور!.4اشيهاوعJؤمنمحافظ

وقي!مهم،ا&نتةاب!تياجممنووُجدبل.مضطهـدةأقليةباكأبا!ها

يئ.الآ-رنظروجهـ4كفهـمإكأرصىةالهمرتيحلاالذيدالشدبالت!صب

.22ص،م3891استافبولاصبع،اجاطنيةامذاهببريان:الديلمي()1

،هص،3891استانيولطغتاسباصنيةا.ذاببرياذ:الدرلممي)2(

الفصل،:لى.01325منةطهران،اةالعاسنثر،صياصتنامه:الملثانظ

.925ص،والأربعونالخاصى
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حبهفيواكفانيتعالىالباريمهرفةهدنهاإنوقالءة!ا2دامنوهناكء

حفدةثكونوابأنينجدليرهمواعتبر،أتباعهاوامتدحاتدحهاومن.وطاعته

ناصعةآياتوالعلموالمدنيّةالكفاحتاريخصفحاتفيسطّرواالذينللأبطال

زمانهملإمامالعمياءوالطاء4والحبالخلقوحرموالعطاءبالبذل!اخيرة

...)1(صومالمهوجودهموناموس

الاصلاحهدفهااجتماعيةثورةالاسماعيليةثيالمحدثونالمستشرقونويررى

-أرادتطائفةفيهارونأو.المساواةأساسعلىالاصخماعيالعدلوتط:يق

كانوأنه..(الموت)،1عاصمةدولة!بهأودولةإنشاء-الديئطريقعن

ددنيةظروفلولا،إفاطميةاللدولةاتداداًا)طائفةطههت!ونأنالممكنمن

.4خاصموسياسية

باعهتجارهم..مؤلفاخهاويهاجموذالطاثفةهذهيخمهاجمونال!بمنة%!هلمطص

عقيدتهاتثويهويههطّم،والمذ!العقيدةفيلهامخالفين(ا&خةأهلأي)

--.م-27يرمِذهـمه!

جهودأنهاعلىالاسماعيليةإلىت:ظرونصرق!تالمتمنوالا!ممنأنكا

بها.قآرتتحققحتىللإسلاموالكيدللهربا)دس-تهدفمغلوبةةآرل!ناصر

،1،8ص،م5391عامدمشقطبع،الاسماعيليةالدعوةتارثخ:غالبمصطفى()1

،م4691عامالمصريالكاتدارطبع،الإصلامفيوالثريعةالعقيدة:تيهـرجولد

.218ص

،9135-اس!57سنةالدكنابادحيما-رطبع،انمنظم:الجوزيابن:إلىإرجع)2(-

،011ص5-

،938ص،(م3918ليدنطبع)والإشرافجهالتف:المسعودي

.YrAصr-،الشافعيةطبقات:السبكي

.231ص،شهـ.ا318-1315انطهـر،نامهغزالي:همائيجلال

ذلك.فيوضعوهاالتيارساثلواوالكت،النةأهلمنالمهاجمبنأسماءلمهرفةوذلك
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ل!سلامءدواًفيهاورممىكانفقد.اتمث!دديئالسنةالملكنظاموفيل

تج!نبمذهبهاوأساس،الإسلامهدمغاتهاأنيرؤعدو.البيتوآلوالمسلم!ت

والصومكالصلاةواككاليفالشري!4وإدقاط،إ"دناب،دأنشأنهمنماكل

ص.)1(إةصاءواالأموالاتباحةو،انلس!رشربتحليلو،واطتكاةوا)ز

وحاولوا،!:!اإلىرجعواأنبعدالاسماعيليةءن!بوا!صا.بوهضاك

ههمباتيواعزفوا.آرائهـمفي?!ىفين+امؤلفافيموضوعيين/كونواأن

)2(!"3ثنادافيهذا

المذهبى،الخلافنقطعلىواحضورأنفسهمعنعة:وافقد4الاسماعيلهأما

،)3(هاجمهـممنوهاجموا

واتساعالطائفةظكقوةعصرن،1الهبروالسادسالخاس!نانرالةكأنوقد

الفرقضدفاحوال!للمقاومةءراكزوايج!اد،معةقداتهافلميغفيثاطها

.العداءخاصبونهاالذينواظلفاءا)صلاطينوضد،الأخرىالإسلامية

،علمثيرةأماعنشملتوقد.المهدقديمةإررانفيالإسماعيليةوالدعوة

عنبعبداهادئاعنارالاسماعبيةاصاروقد.)4(أسراءالأءربعضودخلها

ذلك،عكسهمغيرو.رىَةوالناهالةروجثصتبيحونكانوا3أالةأهليشغ()1

لها.النةأهليمنحهلمساميااكلركزأةا،رمنحوا!همأويشيعون

.302صحاشية،(!رجمة)الاسماءييةأصول:لويس:أنظر

.233صاجى،52715سنةةهرالقاطج،لخططا:قيالمةرثز()2

...هموآئاراثهمو3روأحوالهموعقائدهمالاسماعيليةفيتارلمهرفة)3(

نقضفيالنواصبمثالببعض)النقض:الجلبلعبدا)رشيدأبويئالدنصير:أنظر

متةرقة،صفحات1331cصارانطبع،(افضا)روفضايحبحض

،م5491القاهرةطغ،ال!عديإلىدوسالهرمنانراثفيالأدبتاريخ:،راون

.258-923ص

151ص،سومجلد،انطهـرطغ:جهانكثاتارثخ:جوبنيعطاملك - AT.

(t)772-672ص،قرالة:دىالبغدا.
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اصيارهمووخ..منهانمثارهموو"دأوادولضهمفيهليقيمواال!باسيةازرفة

ومولتانوا!دإم!تدافيإدعوةااكمثرتوءة،1.)1(ال!رضلذلكاليمنعلى

.)2(وم!رانوا):ضجابوكررات

بح!روحولإ"،راوراءفيماةإدعراقامتال!.اسيةالخلافةلضعفونتيجة

.والأحساءينإبرراثياقشرتئم،الهجىريالثالثإقيرناأواسطفييئةزو

الأمةةرقمن4ةرةكليريردخلونكانوا;,$.جاإلمىالهرقيركسمبواولكي

الةقوىونوليبىالأكلرلأوال!لىقونليظهـرو..)3(جهتهممنوفيهـهاالمسلمة

شخصكلليسالىيرالداعيوحان.)4(ا)شاسبذلكالىةصيدوحتى1)رسولوء:4

تعظيمإلىبالداعي،صلالأكلروكان.إليهليطمئنحتىو-ثوىَيحبماوفق

،ساإجوأمامإةورواوا):إر،ا)صابثةأمامكباو31وا،المسيرسأماملوثالثا

.()ْالمجونأهلأماما)*بادةتسخيفإلىبهصاىو

للدعوةيضصدىن-3لمفإنه:وخبرةبةدرإلىيحةاجاكأقلمهذاكانولما

فيلىشترطكانكا.إباطنالأحكاممنظاهركات4كلقاباعاىقادرك!!إلا

حالي!رفأنءلميهكانكا.وا)صبر،ا)تاسوطباعباللغات4م!رلىالداعي

.)6(ءلميهاءأثيرواإليهللوصىولالوسائلأ-ربوردعوهمن

يئ:أ"رعاىون-رعصإدعاةاوكان5

عناروإجزةا،الإمامطقوق!.ةالمشال!:اسيةِالخلافةمهاج!4:أولهما-

،03،31ص،م5691القاهـرةطغ،الصلحيون،حسيني:الهمدافي()1

.111صطم4791القا!رةت(ال!ربريةالزجمة)الإسماعيليةأصول:ناردبررسلو

.184صا-،م6091)بدنطبع،التقايىيمأحسن:لمقدسيا(2)

1لفيواستاطبعة،ا)باطنيةهبمذالييان:لىيىيالد)3( 39 A،6)51ص c.

.288ص،انطهـر،مهسياستنا(4)

.11!اكلط5-،المنتظم:ابرزيبنا)5(

342،343،ص4891،اغاهـرةا:طبرالفاطمياللهلدينالمعز:حسنإرا!يماحسن)6(
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.الفسادإزا)4والأمنتوفيروالمعيشةممتوىورخالاصخماعيالعدأطتحةيق

،ارسولازسا!منوأنهبا!ل!ؤ"أولىأنهوإظهارالاماممدح:وئانيهما

لينشروفىر31ادلياري!حو،ا،سلمينح!ةويو-تدءدلاالأرضطلأوسوف

.الإسلام

.)1(وال!تذءروالجهلرالف!حيثأسهـلبصورةا)هـيففيالدعاةنجحوقد

.2(اطرلتحمابأصموإممالواءاةإرواافلاحينواالأحرةمنا)باطنيةم!ظمكانو

وكاتت.إل،ما،سيحهثنضمفيَجهـلىاالايىءاعيليةدعاةبذلكا

والخلفاءلممون3اكوإفقهاءواالمؤرخونطعنولذا،4قوإبالييودعلاقه!م

يمسديقي!عبالفعلاليرانفيهـتإككاندو.الفاطصيننسبثيال!باسيون

ثي3وليصحبو،(الاسماعيليةمنطائفة)4إ"زارلياسيطرةتحتيعيش

.)3(اطروب

تقدكلهملبطاوإ،الاسماءيليةءقائدمهاجمةإلىال!باسيونالخلفماءعمدوةد

وسعوا.هجوء،مفيا،ءابررمنالتفادواعا.311:بوتأ)"مت،ة-لىوالثلقضلبا

.)4(ال!دليدةالة!ملهموا،وأس،ننا)نماطمهن!بلإنَ!اريئجا!ا-

لىةعدليبأل!ابلي!فو:3والاسماعيليةبذمألسنضهمرطاقىونالعا!4وكان

والمم!لمهكن،الإصلامأءداء،لونالضّا،يئا)دمن!رو،المذ!بإباحيو:مثل

الخامسا)ةرنفبحة،مفيالشائعاتلىطإقىونوأخذوا.4نادؤإزوا،الماحدون

لهم.،موبغضكل"!مخوفهـموأبدوا.اسانماوأوائلاسسادلهلىاإةرناو

.116ص"صةالكبرىالشافعيةطبقات:السبكي)1(

.157ص،ابم،المحاضرةنشوار:التنوخي)2(

.353صاج،م6091)حدنطج!يمالتقاسأحسن:المقدسي)3(

(t)001-89ص!3-،جهانكَشا.
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الاسماعيليةعقاثدإئباتفيوالاْشعاروالمقالاتالكتبلثأليفكانوقد

كانأفرقةاتلكبأنالقوليمكنبحيث.الفاهـيهىالأدبفيرهأضحدهاأو

--.الحلجوقيالأدبفيتأثيرهالها

د-فينظطهمبدأواالذيئالاسماعيليةدعاةمن!جمرداعوأول

الملقب،ا)قبادتافيخسروبئناصراك!لمالح!يمالكاتبالشاءرهوالسلاجقة

---ي.خراسانبحجة

فرةاضتلكا،م9401هـ=441عامحدودفينشاطهناصربدأ

اتنصرزمانهشةليعفيالاعةقادإلىبلخفطا)ةاسودعوة،الشيعةءقاثدبضشر

.11(بالته

ثدعوكانالذياشعماالملكء-دبئأحهدالاسماعيليةعاةمشاهيرومن

ملأهااصفهانفي(دزشاه)قلعةعا!استولىفلما..ال!راقفيللباطنية

نا.تةراصفهاقماألف03مذهبهكماوأدخل.4للدعاير!ركزاوجعلهاةبالأسلحة

يئ.أكثراواكأال

الصباحيةافلةرمة.النزارية!بعاةال!بحالحسنأما

ما095هـ=483عامفي(الموت)تل!4علىالداعيةهذااةولىولما.إيررانلى

واسع.نطاقءلىالىعوةاز!ثر..هاغيرعلواةولىةبهاضآأ

موجب..ايررانلإسهاعيلية4ءركزدولةوتش!ليلظهورهكانوقد

منالعديدقتلواولذا..المخالفينالحكامجانبمنءنيفةعسكريةفعليردود

مضاءفةوإلى،أكبربصورةاكوسعإلىالاسماعيليةذلكودء.الإسماعيلية

واستخدام،اطرقاوةطع،المسلميناءإفيفياطوالإةر،العسكرينشاطهم

.يالوالاشالقتلفيالخنر

.4ص،لينإرطبع،بئالمساةرزاد(1)
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ومكافحةاكنفيذفيالأئمةنؤاب-الفدا:ينفرقةأصبحتوهكذا

والسابمالسادسرنينا.لةفيالاسماعيليةطائفةكلراتبأبررزمن-المخالةلين

.)1(!نالهجر

ءلىقضواوقد.بالرنف3مجابغبعدإلالل!نفالايىمماعيليةيلجأولم6

الكثيرونهلككا.)2(والأدباءوالفةهاءالوزراءاسلاطينواالخافاءمندالعد

تعاديهم،كانتالةرقكللأن.العيدذلكفيطب!يعبااأءرذلكوكان.كلعم

.الإسلامكصرةوسيلةزراهوالمثوباتمنايذاءهموىلمهموت!د

،واطرصالحذريروجبشيعيمبدأوهياكتقَتيةإلىالاسماعيليةعمدوقد

هـمأفكارواخفاءالايض!خفاءام!نهماكقيةيقطروعن.وفا)مارقسوةإليهتد!

،.همأ!رفيالشكدلمصرحممثفةكونكانواء!مأعداأنإلا.وأهدافهم

حتى..إنجاحامقوماتكليحهلونو!محر!!مالاسماعيايةبدأوقد

منةر-بةصورةليعطتاطائص!مءلميهتسيركانتالذىا!رميادشكيلأن

فيهتةدرجا"رصيالتشكيلفهذا.والأركانالهناصرالمتكاملةالدولةصورة

حرثيسبالإمامالهشكيلولىءدأ.دولةأيفييحدثكاوالواجهاتا،سئوليات

..)3(والوجيهالأ!رصاحبوهو،أعلى

ءشرإثهااتمرتيبقيلى%نيئم.لزربهالامامايمتعايهتقىالذيوهواباباثم

.ادءاةاويرلميهـم.ا)دعوةتنشرونالذينو!م،(وءشرونب!4أرأو)4حص

اشتاقة:لالذيوهو،جبالمتلياْتي..ا!رميالتشكيلأسهنحلفيَواخيرا

I ،ذهب.

إلى:ارجع...لهمتبذلكانتالنيوالوعود،ا)قتلفيرغيبهمكيفيةْلم!رفة)1(

53,Aldo .R Travels of Marcopolo (London )3191 No. 94 and

صرعهمممنكبيرلعددذعرثردحيث.rotصأ-،الألبابلبابحواصى)2(

الإسماعيلية.

436ص01ج،1337سنةيةالممرا)كتبداراصبع،الأعثىخص:الفلقشندي)3(
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الةرنأواسطقيالحوادثتوساس،دورهـمالاسماعيليةأدىوةدلأ

الإسماعيلية4وغلبال!باسيةالحكومةوالبزتةيءضعليالم!ريالخاءمم!الةرن

قيحققذلككادو.الإصهلاكليةالممالاثاكزعاىوسيطرصهاةعموكلا4والثب

نمرةفيهؤلاءوجدفقد.انإثرعاىص3وسيطرالسلاج!ةصانالزتغلبلولا

فعلاأفلحواوقدا)نهر.و!اءوماخراسانفينفوذهملتدء؟اوسيلةءباسآك

فرمى"الإسطعيليةءاىوفوتوا.مأر:3وبلوخا)-لاد،أهلرضاءكس!في

الإمامباسمالإسلاىا!الماعقا-يطرةافيتهثلالذيال!هيرحاهمكقبق

(.الإسماعياب

نجضوجيهفعجّلوا،ذلكتوةمونكانواوةانضفاربعيديالإسهاعيليةوعان

ميزانفيختلا-لاج!4اإلي!الي"ضمأن-:لال!باسيةللخلافةاقاضيةاالضربا!

ط!ريبكأخيتخال،ابررا!يم1):ساسيربَاسضءا)4فيدعاتهموأنلح.التوى

شتوزير،للفاطمه؟توخطببغدادودخل،ا):ساسيريفانةصر.ا)سلجوفي

.)1(لذلكءصر

با)-5)ذلكطهرليردعا!ابرراهـيمقئلحتى!:4ثمضيتكدلمأنهكير

الفاطميين،أكلردليرفأ،!نلله.اسالخ!4عادتو،يإ"ساسيرا!لكا..نفسه

.الهجوممنبدلاللهذهبوا)دعوةالدولةءنللدفاعولجأوا

المسةنصر-قوادع:ير-حمدانبئإدو)4اناصرلأنالأحوالولىإءت

ثلاثمدةا)بحريوالوجهوا)ريفودمياط"الاس!خدرفيل!باسيينخطب

وإقاكل"،امهلملاع،1-ومصرإفللحضورليدءوهأرسلانبألبتصلوا،يىنوات

،قائدهبمراربةا&نواتهذهطوالا،تةصرفثحغل..بهاالهباسيّهَالدعرة

.م6801هـ=465عامفبهتلمiمنتمكلحتى

4أزغير.الأمورفأصلمح-بالشاما،ش:!رةائد-الجماليبدروةدم

.01ص،م0291القاهرةطبع،ماسيهيهرنشر،مصرأخبار:مُي!ص!راءبئ()1

176



م!ن!توضعفهاررتصرسنكبروكاق.كالملرتحكمالدولةشئونفيتحكّم

ذلك.علىله

ؤتحأرسهلإنالبحاولؤقد،الإسماعيا"4امجاهدةعنا&لاجقةو-وانولموو

-كاشالترأتسزويدعى-ئهاأكلرأحدتمكنو.؟لتالفاطهيدمناعهاوازةزالشام

.م0701هـ-463عامهاج!وروما4إركلإاوءلىالمقدسبريتعا!.لإءالاشمن

استدعى4أزذلككلثال.ظاهـرةبصورةإباطض""اعاكمايق!والساطانهذاكانكا

ولىب،4اظلاؤفيللخايفةحقاريىكبلابا!يالكونهوءتّفه"َيحيدهخداى

وجيندهأتباعهرأكلو،ا)قصرمنكلتاضرتحتىبرصفعهأكلرو؟اؤضةا)رمذهب

أؤروهولىالمجل!فيالحاضرونافقهاءاأبّلىهوقد.)1(الباطة"4معالشدةباتخاذ

نظاموزيررهوكان.الث""4رقهلوأؤةواالأحاديثوأورودوا،ةملماعلى

وشدةباصقار.4الاسماءياويعامل،وريروتجهاالأحاديثتلكلىيخشرالملك

.!إكشاهعهدن!وخاص!4

علىأتسهزاسولى-ملكشاهء!دفي-م5751هـ=468عامفيو

.)2(بها!تللفاطهيخطبدوولم.دمشق

1هـ-471عاموفي 5 VAا)شاموصاهـأكليرقد!شهءا!تشاىاسهةوم

:4الإسماءاكزكلركلنت!"برةلاعوعدةحمصعاىااسلضوكا.!نازعإلا

.الها!4

!

إساطاناكلوتإهدكلكةفيإ4يخطبأنص!داياهالى-تصراس"طاعوقدس

نظرير4هناكتكاولما.م7401هـ=467عامفيا*باسياوالخا.يمةالساجوقي

اءاشجرةقد..)3(الشرءيالخا.يمةهو4وا،ديةءكةعلىالمستوليبأنتةول

.نصراا،سةنمرإ)يهل-توص

.82ص،السلجوقيةالدولةأخبار(;1

.42ص،مصرأخبار:ءبسربئ(ا)2

.18771-11861عاسبارثطبع11Yصاج،الذهبءروت:المسعودكَما)3(

21-السلاجقة177



وهكذا.ثازيةلل!باسه.ينالخطبةأعيدتالشامعلىادلاجقةباتصارثم!

إلىالخايفةنفوذوإبسط4تال!با!4الخلاةمصلحةيخدما&لاجقةتوسعكان

إساجوقي.اا)ساطانؤفىوذجانب

فيالإسصماءيا-4الىعوةارؤ:-لى-عطاشبنالملكعهدلاكقاءوكيجة

ا)نشاطردأم5711=هـ6!ا!اعامإريبا)1(باح!كصالصبا-اصفهان

االاممما!قئ سؤَءمماشناعايهمفيالاسماعيايةوبدأ.اب،رإلىاقصسر

الصباحي!ربكانماكشاهإنويقاك.الملكنظاملدىالصباحوسمعةسم!"هم

الإسماعياية،جانبإلى4ايصة!اكيحاولكانالأخيروأنتالأ!رأولإ!4إ

وف"يههمنهمالسلطانتحذيرر!نويكثربرمئرَهمقي":أكانالذيا،لمكنظامولكن

ءإىأدمسد..)2(بأولأولاأخبارهملضبخهيدا)برديوانإعادةو-وبإلى

-لإقى-يث،كلصرإلىو!نهااصهفهانإلىالةرارإلىوألجأه،خ!"الصباح

.)3(!صرفيالدعوةرؤيسالجماليبردربعداوةواصطدمبالتهالمتنصربع

،م5851هـ-4473سهتحواليووصاالا..اصفهانةالشاممبه!اِلى

م5901هـ-483عام"الموت"عاىوامتولى،وكلبادئهايمهتعارؤجهناكو

لصلالذىأرؤ:سياالطرلقءلى(ا،وت)وتقع.اصاوا.!ررا!لااللكللخدما!لممت

قي4دعاا!هباحابدأو!شها،ا)ديلمبرلاد"احكلفيوت!ةبر،وبح!هـاظزرفيوةزلىين

------.ةجرلكها

،الخناقعايهاضيقوالموتؤحاصرتاشارسلإنالأ!جمرءإكشاهوارتدب

--------َ-

الوصايامجمع:إلى؟)رجوخالنقطةهذهحولالمعلوماتمنالكثيرم!رفةيمكن)1(

جهانكَلثما،تاريغ:الجوبرفي،35ص،شهـ.5013سنةبمبايطبع،اطكلنظام

.37915عام3ليدذصطبع

.7585-صهـت0132طهـرانطبعةنامهسياست:الملثنظام)2(

،م2591عامالقاهـرةطبع،الوزارةنالمنإلىالإشارة:فيا)صيرمنجببئا)3(

.57ص
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السلاجة"مزيمةنوتمكن،لنجدفؤلقط!مزوينةلداءهـ4ااص!لصنجاسضخِد

ثمالمالت-نظامفاغمالواا)فدافيونونشط.الغنائممنالكثيرعلى-لإءوالاست

.هسهتانقوفيايحاربا(سارلةز"أوةدقدكانالذيماكنثماهنالس!لوااشا

.)1(المضروبالحصارةض-باظجرالأخيرعامةإ!ا

وبرمضهمأبرنائهبينإتكافساوظهـرا)-لإ-قةعيقدا؟ةرطماممشاهبموتو

محمد،،بررحيارق:أسماءاعزا)أةقفيوظهـرتأقاربهمولي!نولي"يهم

.(بر*4لأرالإخوةالاءهؤعم)تشو،ريىنب،دمحهو

في4حشوكانت،إ-لإجىقةابر*رشابامطاكلرتينالشامكلنتشوتح!رك

سنأ.المالاثإ"يتادراأةكبرأأ؟4ذلك

فلىةإمما،(ت!ش)ؤايي-!الواكعادنهمضعإواالاسماءيايةاشفلوهنا

عل"لاءالاشمنوتمكنوَا.)2(َحلبصاحب(رضوان)ابرنهبرمد()ةيمالوااش!ا

هـtAlعامإرياكلفيىكلواوهز.خصومهمبعضوقهإوا،واند-روددا!فان

اصه:ناوندبر!نقا*4وة"حوا،ا&لإجةةأءراءأحدعلاوازرصرو،م2951-

وخوزستانضراسانفيءقاك!مواز-يشرت.كوهكلنصوروقاهةوا)ريلآ

صدلمةكطءلىءةدواوا.وخانخلاثموروال!4ظرانااقامتيوكلإكوا.سلىوةار

.)3(روهماود!وزيررارجان

.للدعوةخدمةاكضر."أزواعأردخةجمهاوزاواا)ةداؤ"ةظا!رةوتجاتّ

يعاهدوؤريقبال!داوةيجاهـرؤريق:ةريقينإلىخطرهمإزاءإناساوازقسم

..شركهمإلىذسبسالمهمومنةةممهممنخافعاداهمة!ن،إسالمةاعلى

هـ485دثحواتمتم3591انطهـرصبع،(بهاراهالئهرطكنشر)سيستانيخنار(1)

استقلواوإذا،4(رارالنز)الإساعيليةإلىبركهاثمالفاطميةالدعورضوانقبل)2(

.الشامبقاعفي3إخواساعدواومنها،وسلاحهمبرمددهمحلبفي

سنةلندنطبع،نامهفارس:البلخيبئا)3(
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.)1(حال4أيرعلىخمارفيَوالكل

علىأولهماة"!روا..ومحمدرعيارقبرينالهلىخلِالاسماء01-4وحاول

تةرلىيا.جييشهربمرلكورونصبحواوأ،ثازيهما

منصوهخاالذينالحقيةءونبرركيارقأنصارهم"اَنظاكل.ةا"أنورغم

نءبأسايجدلمأنهإلا..ا)*رشإلىا)وصولفيوساعدوهخاتونؤركانأسر

إلىأساءوقد.4خصوكلعلىا)خصركحهتقالإسماعياء"كلنبأعدائهم4الايى"هاز

يكبرونصندهةممان،ضدهالدعايةفيأوضعاءمداهـةكلإذ،إذلكْنحسه

النظايوزريرهأنكما.(يةياباطة):رقوطمالمعاركفيبررحيارق-ءلىعلى

علىوشبّمهعايهمحهدتأليب!نوتم!ن..طردهأنبرمدلمحهدوزرقد

انضمؤقدالأكلراءأما.محمدجىيشإلىالجند!نالكثيرواذضم.4محارليت

قدالأهاليأنكا.)2(الخاص4لحسارلي"!لبرمضهـموأخذلىلمحهبرمضهم

.)3(وقئلمهملىالهمإلىعمدواوءال!داءيا"4لاسمااصبوانا

الإسماعيا:4بم!:قداتيئيدكان(رحيارقلى)برأنإمولاورغم،هذاخو

بأنءنهم%يشهوطهـر،وشراسةلي*نفاصفهانفي-رمدؤيما-قاتا"مؤفد

..ليقتإوهمللناسإمناناأطاقو.الشبهةحولهحاكلتأوالاتهامعايهثبتمن!ل

أخاديديحةركان-الخجنديالقاسمأليوولوا!ىالشاؤ"""اَةقهاءاأحدأنحتى

.63ص،م0091مصراصبعة!سلجوقلآدولة:البنداري(1)

ينالومنهم،غامضةفاروففيفقتلوهحار!مالذي(ازر)الأكلراءهؤلاءمن)2(

.واسقاووجاولىالحساميانويفكَبنا.ن

،م7901أو6901هـ-594عامفاوذلك،نيسابروركأهلالأهاقيحاهـبهم)3(

الإسماعيلية،دعاةلأحدلاستجابته(السلجوتيزيرانشاه)همأميرعلىحرمانأهلوثار

.النزاريالداعيوقتلوا،وتتلوهوطاردوهفأضرجوه

.093ص،السعديإلىدوسالهر.َنرانليإفيالأدبتاهـيرخ:رراون
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.)1(وجماعاتةرادىةيهابرفهم

..بهممانةالاستبرضررأحسلاْنهذلكإلىلجأقدرركيارقانويرقال

قيهلقةيماالناسعقولعلىيىيطرتالتيرةالف!إزالةفيرغبتهجانبإلى

لأذاهم.قي"رضلاحتىمتقداتهمباصتاقه

ءةد.،أنهحدبلةالإسو،ءيليةءنرركيارقاكقامأنالأثيرابنويذحر

بذللص،وءبّرها)باوليةمذهبإلىلاتحابهلى-ءّالملكنظام.نالملكمؤ-بىأسر

.)2(بيديهقئلمهثم

الإ%راءاتطم5،يهددهاذيابالخطروأحسأ!رهممحمدهالوقد

فعلهماأولو!ن.4"الحصاب.لمةقلاعهـمعلىوالاستلاءأصولهملاصثاث

لميىمزبنلصدقةليةارا)ةزفسلصها،ت!ريتقلعةعليلاءللاتأميراأرسلأن

نأإت:جةاوكانت،ا)-لاجقةليدفيوةوعهـاأء،-ليضصنواالإماميالشيعي

.)3(خسروها

سعدوز!رهايت!الواصف!مإلىمحمدكسبمنالاسماعيليةرئسولما

.اسلطانابلاطفيَإ*اما!نامنوطائفةالإيىالملث

4نزارليفاظريحاصرماقلعةكلإكفقيهـاررسلأنمحمدعادةصتوكان

..4رأءةدلواونزدءواهمود-ض3دعوإبطالفينجحفاذا،)4(إقلعةا

.وإكدونالقل!"وتسلمدماءهمحكلت

-ء1594عافيَتمتإنهاقولو،(ا)باطنيةم!صبهة)الحادثةهذهعكبرراونيطلق)1(

.م1011

السابقة.والصفحةالابقا،رجع:أنمار

.م0011-!494سنةحوادث،امماملا)2(

(r)هـ.005سنةحوادث،اإربرحنفس

-روحمعتتمثىوكانت،دعوخهافي!4ارالنزأصاليبإحدىالمناظرةكانت)4(
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5(دزكو)قلعةعا!بضفسهاستولىحنِعليهماتصا!اتهأفضلحققوقد

أتباعهوجعل،جملاعبهوأر،ءطاشبنالملاثءبدبئأحصدءيمالزوأسر

الذينرجينالمتةآلافب!تبهشُ!روهكذا..اصفهانشوارعبهيطوفون

وانتهى.الأغنياتمنبالساضرنهوبابهو!والقاذوراتبالوحللىمذفونهكانوا

بالسهاملىرثقونهاتإساوأخذ،كاملةألىإم5"مةمصلوباعفَقأنإلىأكلره

.ا-رقثم،4-رحأودفاعاطيعليمتلاهووواطجاهـة

أحدهمفسأله.بأح!إمهـاالىرارةواا)خجومعلمعيلىدكانإنهوثغُال

مأطوفأننيطالعيمنءرفتلةد:فقال،هذابمصيرهتبختدكانإذاما

ءلىيتكونأنهاأتخيللمولكني.الملوكمواكبتفوقأبهةفيا!فهانشوارع

.الحالهذه

-م1157هـ-105ءامفيمتوالتي-الحادثةهذهفيعمدقئلوقد

.)1(ال!طاشابئأتباعمنال!ثير

الفزةتلكفيالقلاعمنالكثيروفقدواالإسماعيليةخساْروتوالت

،الموتقلعةعاىالهجومتشديردإلىالاسماعيليةأعداءوعاد.)2(ت!اوطردوا

ا،طرلهطولبركهاثمم7011-!155عاماطكأنظابنأحهدفحاصرها

م1111-!505عامح؟!الأم!هـشيربقيادةجيشامحمدأهـسلكا.)3(والثلج

ءلميهارسشوليوعاد،الموتقل!4فياماْءوشةالاسماعيليةالجيشهذاوحاصر

.م1118هـ-511عاممحمدموتلولا

اتشللمناظالتصد"قييم!ضههايئالذالمئقفينبالعلماءضريزنزاريمجتمعكلوكان.العصر-

.Wv،017صم3391حلبطبع.الأطهارسماءفيالدوارالفلك:أنظر

.393،493ص،السعديإلىردوسالةمناناثرفيالأدبتار-خ:اونإر)1(

.(وجيلويهارجانعنالحديثأثاء)2191سنةطبع،فارشامه:البلخيابن)2(

منه.ئ!فىقدكانوانبليغا-رحابمر-وهبأن4اريرالنزعاقبه)3(
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منالفرصةالاسماعيليةووجد.)1(مشروعاتهتنفيذتوقفمحمدوبمو!

.)2(ثدهمتحتماإلىأضافوهاةكثيرقلاععلىفاتولوا،حالهميةكقوجدرد

منخراسانعلىمل!اكانأنأبامحياته"بداتفيحاربهمفقدسنجرأما

قوهستانفيقاتلهمم1011-!494عامففي.محمدثم،ركيارقأخيهةبل

ين.الكثيروقئل،وضرجهاديارهمونى،أ!رائهأكبر(بزغش)بمعاونة

وكاد.سورهامنكثيراوخربعليهـاوضيّقطبسقلعة(بزغش)وحاصر

.الاكصارعلىا)رشوةفضكأنلولا..عليهايرستولمط

f)سهنواتظلاثووود 1 V=عس!رمع(بزغش)ادع(م4011هـ

جاورهاوماطهسفرب،اكطوصنمنكئير4وررفصلهحصرلاخراساني

.ونكّلبهم)3(بالأهاليومئّل،إ!صياوالقتلواك!بمنأكترو،وةرىمنقلاع

إلى-نبمرايتصالةفيأفلرتقدالطائفةهذهأنالمؤرخينبعضويررى

قدأؤرادهاوأن.(4)الوا!-ةالسنيّةميولهرغملهاحليفاوكسبته،جانجها

أميركلففقد.النجاحلهايكتبلمالتيالمحاولاتبعضكذلكعدهفيتمت)1(

نزلو.الةرضلهذاتماماانوشتكَينالأتابكفجهز.اهزلكنه(روذبار)فيبمبرشانطبر

والالتقاءالةرقعلىالجندمعواتفق،قزوينبربابم0111!3055عامفيالاْتابك

.ا(قلاع.كأعددعلىأتباعهبمعونةاستوكثم.تتملمذلكولكن،الموتلفتحلمسرطح،

ذلك،فأباح،جميعااررةالنزقتلأنتتشبئرضوانبنارسلانابمنطلبأنهكا

حلب.فيللدعوةداراًظلهفيوبنوابأبريهاحتمواقدكانواأنبرمدفيموالأصالقتلفاشتد

.5(70سنةحوادث،الزاهرةالنجوم:ديَبررتةريء!1)

.القلاعهذهفةلمهر493ص2-اونلبرالأدبتارثخإلىارجع)2(

.061ص،ندخرامير)3(

رسالاتسقوطهالدىالموتخزائنئيبيينيهرأىأنهالمؤرخفيالجوملكعطاتؤكد)4(

ومناشيرتدعواهمصدثعلىالتدليليخهااليهميطبالنزاريةإلىسن!رأرسلهاودية

جانبه.إلىفيهاةصتميلهم

.م2191لندنطبعةقزوثفي-kمحهنضرا!ثاك،االجزء،جهانكلَثا:رفيالجو
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الأضفيخت!ررب!رسوتهدردهارهابهإلىع!.دواأنبعدذلكإلمطتوص!لموا

عنتكفواأنبشرطحالف!مالسلطانأن.ويررونمخمورناثموهوصررهأمام

-رقلمالثروك!هذهأنغير.لمذهـ:،موالدعوةالأسلص"وشراءالحصونبناء

لهم.4بصداقئفا"ثموه..الفقهاءأءينفب

الاليالعامفيفانطإقوا4الاسماصليقوةازدادتفقد،حالأيوءاى

(بيهـق)ولايئإلى(ؤرث.يز)ءر.في(رثيثطر)من(م5011-!894)

اْبالواواغتا،(ا)رى)بةرفلاإقواهاجمواو،4الولانهبواوئيسهارافقضلمو

.إرىاواعظالمشاهـابنج!كأر

تحولالثوريالاسماءياجةنشاطبدأاص:احاحياةمنالأخيرةالفترةوفي

ا)!هباحماتولما.4ال!ردرالحوادثبعضءلميافيه.ارار4الاصتمننوعإلى

لى!ؤرك.رةارإ:زامن007ولىلموا،(آمد)أهلثارم4211هـ=185عام

فيهامنكانموهز،(اسكود)ولايئعلىوايتولى(اميدركَثبزكيا)"خليص

ال!ثروغنم(طالقان)علىاسهولىثم.مقاتلألف12وءددهـما،قا!نمن

معينرهوزفاْ!ر-الأثيرابئرقولكا-لهـدنةنقضاذلكسن!رفاشبر

حانوا!أرخمايةانزاراوتل(!انقو)4بمهاجهنصرأباالمالثتص)4الدو

ونسائهم.أموالهمواصتباحة

وبيهـقطرثيثالىالجيوش!وب!ث،ضدهمالعامةاك*بئة،رالوزوأعلن

رةالزارأنغير.طرثيثأهلمنثيروال!طرز4رنزارك!!فصلموا،وطرز

منتم!كواكا.إدليلمماهاجثمواالذيئكيرشيرجضدعلىالاكصاراسهطاعوا

لهتشفعّاْنبهدإلاسراحهلىطلقواولم!وأسرهطغانتيمورعلىالانة!ار

الدولةءميناففَلمو4إفيرصمااتةهمو27111هـ-1152عاوفي.سض!برر

،(الموت)فيضدهم4حمابنفسهفقادءس!ن!روبر؟تبيه،مالعداوة!اْكدت

الاسماعيلية.أ-"اعمنشخصآلافبعثرةلىقدرمافيهـاتلرمه-:4مذبحةودارت

تدكاو:(هكودءر)قلعةعلىيلاءلاشبا(غشأر)لأميرايصنورأ!رو
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.)1(إرشوةاقيأثيركها-رأنهلولانستعلما)قلعة

،المعاركهذهبعدس!رو/شِبي:!متج!ددتاله!ودأنا)بعضوءؤكد

هـ535عامنطيىنحبمراءأ"رعظمأ(جوهرالمةرب)قةلمواريةاإنزاأنبدليل

غضبإلىالوضعهذاأدىوةد.ساح:اا)سلطانيحركفلم'م0114=

عصيانالىالغضبوتطور،(فيهاووكيلها)رىعاىا)سلطن4شئ)ءبامى

أ!ىبيموالحقءضمالاكقمامثيء!اسغاكو.ورآلهمعلىسهنجرفريضهدفه

.)2(با)رىكلخارةجماجمهممنبنىإنهليقالحتى،اء:ير

ءباس.شربدخءعلالبهسنبىرإلىرسولااميدكيابزركَثءبئمحهدوأوفد

زبارتهء"د(ءباسة)ف!لا)-لمجوقيكلس!عودالسلطانإلىسنجرالسلطانفأوعز

رأسه.إليهوأرسا،بغدادفي)4

قلاعايخوا،أن-لهمتكالحانتالتيا)ضرباترغم-اكزاريةواشطاع

.أخرىيفتحواوأن

والباطنيةللشي!4كنضَكانملكشاهفيمحمودالساطانأنالثابتومن

واظانقاتالمدارسكا!لاكحقوقهـ3منحىرمهـملهذا،)3(شديدةعا-اوة

قيدورهقيمةمنقللللمض*4ميلهأنءجمر.وا،ناظرةا)بحثمجالعي!وحضور

نأغير!روذبار)إلىجيشاأرسلأنهحرkومما.الاسماعيليةضدإ!راعا

إصلح.اطلبفيوسعىرةارا)تزأمامعجزقائده

وأجبروههزموهورتقزعيةإؤطصىاحب(دارالبازنقثلىبرر)قاتلهمولما

للصلح-المو!منالموفدا)رسولوقةلال!رةعاودفلما.الصلحطلبعلى

وكنموا،دثخص004اوقئلموينوزةعلىير4ارا)ةزأغار-الأهاليبمساعدة

.م6211-0255دثا-و،الكاما!:الأثيربئا(1)

.471ص،يرلبنداا()2

.82صثال!لجرقيةالدولةأنجار)3(
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روذبار.إلىطريق!مفيوكانوا،الخبرسماعهملدىال!راقصدوفر،الكفير

-5245عامالموتعلىاتولىوأنهثبشدةحاربهممحموداإنويقال

ويقال..م0113هـ-525عامفيوفاتهبعداسضجعوهاوأ:3،م9121

.الاتليلا?لميهـافيفشلإنه

)صالحهم.الأمورإنهاءأملعلىفظاعاتهمارتكابعنا)ةزاريةلىيمفولم

ملكشأهبنمحمود،بئمسعودبر!نالعلاقاتساءتم1135!-952عامففي

الخليفةووقع.(همدان)حدودفيوتحاربا(إسترشدا)العباصيالخليفةورين

فأتاح،مهكلردةخيمةفيووضعه(كلراغة)إلىفاصطربهالسلطانأسرفي

يةارإنزاالدوا؟رؤرحتوقد.)1(بهواكصثيللاكأ!اله4لىارا)تزلفدائيةالةرصة

أسبوعيا.الاحتفالاتباقامةاميدكيابزركَثأكلرو،الحدثلهذااكثير

لابنهبالخلافةوأوصى،م1138هـ=532عاماميدكيابزركَثماتثم-

ا)راشداشيلعهـدهوفي.كالإمامةوراثياالدعاةاستخلاففأصبح،محمد

منكلتقةلمونوجعلهماصفهانأهلأغضبمما،لأبيهالانةقاملمحاولته

.ارليةللنزانت!مائهفييشضبهون

1عاماًهـرJ-يةالنزاراء-إلابئوبعد 1 4 0 - Aareصىاحبفياشلموا،م

غازيشاهوكان.م1141هـ=536عامفي(رشمغازفيشاه)مازندران

لابنهواكقم،ن!راءهزائمبمموأوقععليهمفانقلب،م!همطه!4علاقةعلى

سيف3بقتوأذاق:!خاراتعدةجماجمهـممنبنىأنهحتىرحب:ااكقاما

.(r)الهوان

اريا)نزللإمامالسبيلوتمهيدهم،لمجتمعهمتحد!مثيالاسماعيليةواستهر

النهائي.النصرإلىليقودهمبنفسهروجهخىفبكزيترأملهـمأص"حو

هـ.952سنةحوادث،11جالكامل:الأثيرافي()1

.57ص6بطرسبرجسانتطبع،01-ستانطبرتارثخ:عشيا،رالدينظهير)2(
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ةرخشاهالأميرل!ن،خراسانهاجموام1154هـ-954سنةوفي

هم.أكحروقتلايمةاطزجمهمأوقعا-ادىانضرأكابررمنوكانا-أنزبنومحمد

وانضموامذهه!مءإ!الإسماعيليةبعضضرجحين4إ-ةاكفةورجحت

منوفلس!ط!نالثماممعظمالأيوبالدينصلىانزعوح!ت،ال!نيللمذهب

أحضانإلىا):لإدهذهونقل،ا)فاطميينثدمنمصرواكزعالصله:ين-د

السني.المذب

فيللإمامداعيةأبيهبهدتولىالذى-محمدثالحسنأنذلكإلىتضماف

وأسقط..م1641هـ-955عامنمبوذلك،بالقيامةأسطهماأءلمن-الموت

يومهاومن.وحجةوداعية"خليةنفسهونصبالثرعيةاككاليفأتباعهعن

والقائمية.الإماميةتصبالحسنواحتلغوالعبادةالطاعةالاسماعيايةترك

!ىالمشنحوالنزاريالمضمعنظرةوتغيرت(الجوارحسن)سادللقياءةونتيجة

عدما،النزاريغيرالمجتمعاشبارالقيامةإعلانتضمنفقد.الإسلامي

بدورهما)سنةأهليهدولم.شاءكيفماالماديةحياتهيعيشبأنللعدمفسىحوا

.الخاصمل!وتهمإلىانسحهواأنب!دالملاحدةيفعلءاقيمون

،واحدةبئ-بةالإصلاميةللمئصعاتضرقي!مالمغولوتجهوأخيرا

:ءضبيكلالإصهاءيليةوخسرت،أبادوامنضمنالنزاريحالمشفأبادوا

.والحصونوالقلاعالمضماسكوالمصضرافلسفةواوالإماموالمنظمةةأدعوا

فأزالوا..الإسماعيليةعلىم2561هـ=654عامالمغولقضىوهكذا

.الأحداثءرىصت4الهتيةاطاثفةاهذه

187



وؤا!للص!رو

!!

ق!السلجوقيالدولةكيالطتهدءتاسداخامة-ا)بككاالعوثاالىلإضاؤة

مموا.عنخطرايقللاآضاماهدعاكللاءونالصا"كان،ئخكضالفنا

4ةرصوينتهزون،الةربجهةمنا)"لاديهاجمونالصا""يىنلاءءكان

جلوكان.وةإسطيناالشادعبئkليغيروااممشافاليجن!لحِفضإالداا

المساءين.أيدىكلتالمقدسةالأراضىهـاتزا
ع- همهـ

آسيافىا)روأكللاكعلىالمىلا-قةهجوالصداهذاقتسهم!قد

البابادعامما.القسطنطتيةثدبدوىالهبالخاكلالةرنثالص!رى

دةتواة،نداءهالاَلافلبىوقد.ال!صلاححملإلىأتباعهدعوةالى!تبازوار

التيحماتهموبدأوا،با&لإحمدججينالةسطنإتيةإلىوا)نورءنديونالةرنبهة

ليةيادةا)رومسلإ-قةحالأولا)!داموكان.الأولىا!سا-:"4ا4بالحماعرفت

ابزءعلىءلاءوالاص،المساء؟تعا!!ارالا%كلنتمكنواوقد.أرصهلإنقاج

.الأنا!ولجىزيررةشبهمنيىارزرا

منايةا)شماسورياعاصمةانطكا"4!از!زعوا194عاءوث
حيم
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.)1(الأبردإلىهافقدوةأيديهم

عامفيوذلاث،ا)رهاعلىءلمدءالاستمن!ض--فا

ذلاث.درطرسوسلىعيدهمووضع،م8901=مر294

ولمكنالبي!-ا،ذ!حما-4لا%قيالمص1)فاشبووتين11

صفوفتةرّقثاسءخا،!ا!ا-الثبالملذ!ء!-ا)فاطه-ش

للهرنج4اي!رصاعطىمماهـ.اتفاالمسلم!تخ!سوعدم

منال!،-يدوقئإ!،وحصونهاائهاأ-زءمظمعلىثلاوالاسا،نطقةتلكلمهاجمة

.)2!القدسِعليلاستله-اهنيوا)ر!يسيررفيسكانها

الكثرتشهااؤاوا!-واح!!ا)ثغورإلىاهه!اءهم.الهرْ-ئمْ

بلدانلمعظموبةةحهـم.الشاميسواحلعليى-طرواخهمبأاقيولا؟3ش!!!!

خاصه4السلجوقيال!يانتضرب..الخطورةبالغ!ةقوةباتواالاسلاءيإشرقا

.وصفبرقيوة4عاكليالإسلا6

4الخلهفهناككان،المضقاعسينإفاطه.!نواشاحنينالمة4السلاجة-واروإلى

4ال!اماساال!باأ !ممااط"إةقايلوقد-خ!ض!يفا.رجاوتخخفناط

يىواكدنحةا)أطمع لمكواماعاىياد!حّضخهم

المهاصءنالخطرذويبرمضأنتهيدأخبارا1ً)ةاريض،كهسجاتوقد!

وكلن.المسا!تديارعاىالهجومأكلرلهمويسفاونتبالهريتصاونكازوا

.(r)4الحاصاحبصدقة3بئدبريسهؤلاء

!.41fسنةحوادث،الكامل)1(

،756صط-3،ك!الرربتار،:جبورو-رجيحتي)2(

505السنواتحوادث:الكا.ل:الازمربئا ، 405 ، 105 ، 294 ، 19f،

805،905.

هـ.185سنة-وادث%0-،ملال!ط)3(
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وليين!م،ا)واحدةالدولةسلاطينيهـا).ةالمتالمنازعاتأنهذا!يضإيت

وابلادداب!روخور"إلىتأدتجد.الدوللمحالأل!رىل!!!من

.بغدادوأهلا)سلا-قةءنكللدىإقيوصيواالدييالشعوروضعف

إفقهاءايمثاون-أ:فاددةا!ن-!اعةبأنيشهدةالةكربيذهالخاصفالتاريخ

..)1(راءاتبالةإمالماالمحدثالواءظا)زاغوانيافيو"نهم-الفقهاءوغير

نأإمد،ءمهموا)قتالالةرنجضدالجهادبغيةالشامإلىللرروجتب!زواقد

ءنهميئالكثيرأنغير.صىيدايهارومن،المدنكلنالعديدةتحواأنهمبافهم

الةرنج)2(عددةكثريؤكدمابافهمحينالجهادأ!رو-ركواعائديئعرواقد

ا)رجالمنعدداَجعلوالاخ!يارالفهفمنحدأا)وطنيالش!ورباخوهكذا

أعداءالةرنجقيفوقسماعهملم!ردالجهادعني!ودون-الفقهاء!شهم-

عايهم.ا)ورددفيالاسلام

ا)ةاريخهوفها.الأهاليلدىالورويةأروحاونيغذالأ!رأولويكنولم

بالمسئواينيسةنجدم9951=ء294عامالشاممنفَدِمؤدعنلنايحكي

الذيالخطرعنوتحدئوا،تدومهمسرا)وفدوثرح.ألأ!ربأوليويسضفيث

لموإكن!م،المهدءلىإءيتبا-لماوصهؤَروا،الشامرلإدفيالمساصيندهم

)3(حت؟تنجفي3أوطاإلىوعادواصاشيةأذناابجدو

ءقابا4أعضاؤهوطلبالشامكلنآضروةدبغدادقصدإمامانفسوفي

.وحينروي41سعدأبوالقاضيقتهمبررةوكان.السلجوقيوالس!طانا!ايفة

.والمددالحونوطا"وا4ايةرنبمضداةمرخوهالخايفةمقابلةمننمكنرا

.م1132!5275عامإمدادفياغوافالزافيترفي)1(

.32ص01-،المنتظم:أنظر

.172ص21%هـ،ا348سنةالقاهرةطبع،والنهايةالبداية:كثيرابئ)2(

.ء294دثحوا،الكامل31(
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رنجةالةاؤة!ىارتؤكدالتيا،فج!"الاْ%بارتلكلسماعهمبغدادأهكوبركى

،الجهادءاىالماوكوفريضإ:لادافييرللم!الفقهاءالخايفةوندبالمسا!ينعاى

.1()لفيئأذلكرمدةلمم،ا)نا!لىبرجمنوسارواةفعاوا

والإكباربالفرراسمهويذحرصيدإةواالثناءي!متحقكلنهناككانوإن

ونص":!ن.ةريىوابزالموصلحاكمزكيزيئ)د1عمادة!و

اذيئاينالصا::ضدرائعة!واقفالمناضلال!ورالحاكملهذاكانتل!لى

لا!قاذسواهدونةيهأملهالىضعإناساجعلتبصورةعهدهفيأ"رهماشفحل

ديئ.الم!ةرنجةالةوجهفيوا)وقوفالمساهـينديار

عا!إحاةظ"اكلنم1281-!522عامفيز؟كيإدفياعمادتمكنوةد

.)2(عايهاإ-يطرةاكلنو!ءمهـم،كنالصا""وصا-،حاب

و%دوبذا.إرهااءدر"ةا؟قاذكلنم1144هـ-953عامفيتمكنكا

عام-ى،وجمبادلهمويجاهدهمالةرنجوجهفييقفشخصالمسلهينبر!نمن

.جهودمنبردأهماأولادهواصلثم.م4611=1545

للإيهلإم-ردأنطاعتاستخطرذاتعظء!ة44ش!-!هلإمالإساللهوقيض

الأيوبيا)دينصهلإحشخص""بررزتةقد.ادإصينرؤوءلىو-رخبارهاءة

فيالإيىلاءيةإةوىاووصّد،الض!فاءالفاطه"ينيد!نءصراذزعالذي

زشاطهم.ووقفهزيمت!مفيوأؤإح،الصا...جنضدووبههاالأدقالشرق

كاناالأليو.فاالدينوص!لإحزنكيالدينعمادرأنا)قيوليمكضناوهكذا

إلافىااحةلإلفيةفشاوا،الصا?"!نآمالءإيهماتحطمتصضرتينبمثابئ

.ذلاثكلنأدقأوقرس؟تقابكا؟واأنبعدالإسهلإكل-4

.651ص21-،لى"لنهاوا4البدا(1)

.522Aسنةحوادث.الكامل)2(
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!!*!!
قيال!إلسَلصقبا!ضَارةمظا

31-السلاجقة





رفصيفالفه-َ--

(صالسلجَوَقيالعصرفيالاجتماعيةالئاحيةلٍآ

*-3---..----ص!صَ!

------------------.َحىَ--

وندرةالاسقيرارعدمهيبارزةإصماء:4لصفةالسدجوقيالةصر6-يرةسمالا

سهيطرةفترةعلى4ا)ساليةإفترةاأنهذايعنيولا.حال!علىالأوضاع"بات

ا).لإدأنالحقبل..دN.أاواسةقيراربالهدوءتسمكانتاررانعلى4السلأجىقي

..الشبوظلمشاحنإدةاءتيكفّونلامحاهـ!نأءراءوطأةتحتبرزحكانت

،.العلاجقةعهدفييىوءاازدادقدالوضعأنةيهشاثلاا)ذيأنإلا

ادلا-كل"ويئ3ؤإدايةفياسوءا!نالدر-4هذهعلىا)وضعيكنولمى

ما-حدإلى-الأوضاعرت4اتؤقد..الأطرافالمتراكل"4اطوريتهملامبر

1(51!إئمشه"و"قاورد"كلنعلاًأنّإلاّ..للدولةالمؤسه"!نا)مهلاطكنعهدفي

.ا)سكونهذاع!ربح!رألقىقدوتشقئإ!ثلىبنسايمانيئوالأمير

يِوه

برين4طاحةوصروبكهيرلاضطراب)"م!دؤكرةالهدوءسادمء

.والساطانأ!رشاعلىاعاززومح!د،ركيارقهماماكشاهأبرناءمنِأخويئ

ارالايصبقىرهذاصف!اثم-رق!راالاش!مضكلمه).جمليىن!رء،لىوحل

ةةد.والكوارثوالاضطراباتا،حنكلنا)كثيرمكانهوحل-قا-"4عا!-

أنقاضاَالعاءرةدورهاحوَّل!-"طيرلشرإ.لاداكلنهاوغيرضراسانت!رضت
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فيالخطا؟-!نا)كركإلمىعلىلىنبر!زيمةز"جةوذلك،خوداأبر-ائهاأءنلوإد

.م1141هـت536عام

فياأيرووقوعهال!زيردعلىيىنبرد-رب!ءبءةفاأ:كباتاوازدادت

.م5311=!485عاميمأيدت

الخوارزءشاههيهندولةأرستحتىكأرارالاشوعداظرابواشءر

غييرش!لااروتأ!ا!ذيناس!!رغا!ان)"*!ويمنلم4إرحااهذهوفي.قواعدها

.?()المظالمفيوالإءرالتىالدماءإراقة

هاأ!ور!نالكثيروت!"ير،إدولةاشئونفيإةساءاتدخُّل4برإإطينازادكا

أةيادية.االمناصبصحابوأالحكامليينا!لىلافنارواضرام

ا)ماء4زفوسعلىاكشاؤمويىيطرا"%سادبارالاسضق!رلعدم4يرو%!

إ!نكلنوقل-.أشعارمننظهوهؤيماجاياوانعك!لى،خاصةالش!راءو؟فوس

الأ
الغاءانسهيطرة-ولتدورش!واهموكانت..4زماؤكلنيشاثلم!ندباء

ورواج،الديئوأدءياءا)موامنجموبرزوغ،الصةراءإوحشيةاالقبائلولىيادة

.،والعدوانالظلموتجوإز،والسلبلالصوتفثى،اةزويررواوالكذبالفساد

الوحشيةالتصرفاتأحدثتهالذقيالمستةرغيرالوضعهذاوجودمعئاشريركنلم)1(

الأكلراءمدحواالذيئحتى-العهدذلكأدباءآثارفيذرىأنوعبيدهمالتركجانبمن

خاقا!الأدباءهؤلاءومن.الأوضاعفسادحولمختافةشكاوي-أصةرجنسمنيئالذ

عدمسببه...اللهمنبرلإءالبلالى!تلكفيا?رىاك*رليمضوكان.شمسونا!روسنائي

أتسز.آلمنالخوارزمشاهينظامحولالقصمىعشراتو-روىالديئ.بحبلالتمسك

محمدالسلطانأم-خاتونزركانبرينهنمن.للدماءسفاكاتجسوراتنساءحولوتدور

نثرفيالقنقلإ-"التركطاثفةمعوتتعاون...ا)رذاثلتمارسكانتالتي-خوارزشاه

.2نذاكمتبعااأ!رياءالأبررإشراقوكان.جيحونفيالحكاموتةرقْ،الظلم

،Aص2%،جهانكشا،411،511ص2-،راند!اثأدبرياتختار:أزظر
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على

الا

:!4تشاؤمبديابةولةالاْنوري

..)1(وال!:4الشرغبريفهرغصنكلهاالسماواتفيليس

واعية:ءرمزفيقي!عهناقداويرقول

.الحالهذاءلىآضرثعلبفرآه..حياتهعلىخوفايجىريثعبكان

يةبضالسلطانأن:ةال..ءسمعيعلىأءده؟الخبرما،خيرا:فقال

الح!ير.

ولكن،ماتقولا!دقا:قال..؟يخيفكفماذاحمارالستَ:مَال

...بكن

.سواءلديهموالثعلبفالحمار،يةرقونولا،ي!رفونلا

..كالحمار()رردء"صجاظهـريفوقضعواأنأخيرااخشىفإننيلهذا

.)2(لاءالج!الحميرءالمإنه..والثعلبالحماربرينلايرزونفهـم

:المضطربا(!صرهذافيالجميعتخبطمصؤراويقول

..تألمونحيارىكل!ءاوالوضيعوالشريفوالعظيمالحقيرإن

الفارصي:1)نص(1)

آردباروتء4شر.جزنهكهثاخيآسمانج!لمههدرنيست

37هانصطهـرطج،يانوردثلران

بمنانثدبددث*رشصأىروجاندرغموثدميدروبمى)2(

ساطانمي!تدكَيرضرفت5خبربازكَا-وى،خيراستكَفت

آدميانولهلم!آرىفت5!رمىمهجهاىنهتوضركَفت

يكسانبودوروباهشان%رون!ندوترقنداذدمى

بالأنماننيإررضرجوكهءصبرادراى-رسمهـ!ىزان

خبرانبرفيترانحوناثنتنبثناشطمىوروباهضر

.044ص،انطهـر:ينوراديواذ
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.)1(ونمعذورة،3زماذافياْصدقائهـمبريدالأصدؤاءيرلأخذلمإذا

ارزاقاء-دفيمحمدالديهتجمالقولو

.الحذار..4المخيةا)قفاركلنالعقلاءثاأالحذار

.ارالةر..كالشياطينأناسمنالغافلونأيهاارالةر

..ا)-أم،ص.!الموأرواحكمتهوىقلوبكما)تزأكلا،عجبا

)2(لم؟الآدىة"المياهوهذهال!فنالجوهذاكلن

العالمءنالانقطعإلىا)ممثرونلجأالخيرتوخوعدماكشاؤملهذاوكجمصةأ

العصر.هذاعلىالساب!4العصورفيإنرواهذاعلىتحدثتكنلمبصورة

وظهـجرأخسيكتيالديئوأثيرسنائيمنكلأحوالشرحإلىرج!ناوإذا

مثاهيرمنهمويخريالأنورا)دينوأوحدالخاقافيالدينوأفضلرابيلفار31الدفي

فتراتمنفزةفيواكأكفاكأزلقدصت!مواحدكلأنفيدالعصرذا5

لينض!سات!اكلوحدةدلةالمضطضاالأهلهذهنيجةإ!وففا.حياته
..ر.ر.علم

لأص1الحياة*تالثعلىالساخماجن

..المحكوء!نافيينالإ/رجنسعنقيلمفزركيجنسمنالحكامكاناولم

اطبيعيامنكانففد..ظالم!تا)قاوبقساةالغالبمنكانوا)ءوف!مونظرا

اجتماعيةظاهرةوجودفيالوضعهذاتسببوقد.افي-ينبريناكفورلىشودأن

بينإتجاذبواا)صراعالىجرّتا)قيأ"ةصرثةاا)مصه.4وهيألاخطرهالها

ر!نذلكة.لموجودةحاؤتا)*!ىءياتاْنومع.الأبيفوالأص!رال!نصرين

ندنجوروراند4كَثتصهمهوضيعوشريفوومهزكهـحر)1(

دت.ءذورارءَوزريناندرزرسندبدوشانكَاردوستان

387ءلى،طهـران،انوريديوان

الحذارآبادوحشتزيئعاقلانالحذارئ)2(/

ارالةردمكلرديروينزغافلانارىالةر

كللمولجاتإننشدوفتبض*ردكانءجباي

كَوارناآبهاييئزءفنهواهايينز

366،367ءلى2حى،اندراررادبياتتتار:صفااللهذبيح:انظر
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شكلاالفترةهذهفيانخذتأ!اإلا..ال!رب!نووبينهم،والزكالةرس

والاشمئزازا)نفورمنومزيج،الزكجانبمنالثه4وعدمالشقيرهوآضر

رانيينأ.ال!جانبمنهبةوا)روالخوف

بينهمفيمايةناقلونهكانوافيماواشمئزازهمالإررانييننفورت!دىوقد

أتباعاكالأبرأنفيهايرؤعدون-..أم!لاماءليهللرسول-خسبوناأحاديثمن

.)1(خراسانفيظهـرءدجال

:الشاءرةولفيجايةضحةواير"الهنصر:يةالعمموقيدو

.)2(ايوفاءغيرانيجنالا،رمنلا-رىبينماقطبركيعنيرصدرلاا)وفاءإن

المجونتفشيظاكلرةإ!صراهذافبالخطرةالاجتماعيةالظوا!رومن

.الغلمانعشقوفي،جهاراالخصرشربفيذلكوتصثل.بالخلقياتسضهةارو

وءبيدغلمان4الم!لاجةحكومةفيووز!روأميرسلطانلكلكانأنهيؤ؟رفمما

بعضغلمانءدد.وكان)3(حياتهمفياكصماءمحليحلّون،الوجوهمليحو

!آعدةإلىث!ملا)ملاطين

والا!مااالذعرت!ت-قالتيالشعبط"قاتمنطه--ذلكعنذج!اوقد

4لدثالحظوةذويغلمانهمنيتخلصدبعص.دترعموهي كا..1)010-ا)طبقة

tص2ج،لي"زكَاثطع،البلدانمعجم:الحموقيياقوت()1 1 t.

يصي:الفارالنمى()2

نديدجزوفاكسالىرانيانوزث!بدكَزهر-ركازتاتيوفا

132ص2-،راندراأدإياتتارخ!

!خاتونقتيبة"زوتجهثضاجعلمالغلمانلتفضيلهأنه"أرسلانقزل"عن.روى)3(

جدثدةطرقفييف!رونكانواأنهمالحيثياتذويإمضعنئوثرو.واحدةليلةمنكثرأ

.بالغلمانللفسقنحجلة

.011،111ص2ج،ستانصبررختارةاصفنديارابن:إفارجع
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إلىءه-ثدهصلأوتداْر!ناايصهضأذإلا)1(لىشأ.همأند!ا)وساثل؟برشع

ء!ْأنفادضطاءْ..والحجابةاقيادةواكالإمارةالمناصبأءلى سلط4تملبعصهم!

الح.حمات!مأوقهلمهمأوحهسهمأوالسلاطينخلعفيحتى

العادلىينالأةرادإيناترفةدا)قومءلميةليينالغلمانعشقتفشّىوكا!

منوخوفاالا-كّاإرضاء)3(ذلكبجىوازالفقهاءبعضأفتىأنبعد4وخاص

بطثهم.

فترة!ااص!اعيةكظاهـرةإرزاتدبالف!قوالجهـرالفسادأنظُننّ.رو!لا

امصساهذاأواضرفيزادأنهأو،أضرىدونام!لمجوقياالعصرفراتمن

إظا!رةاهذهأنيحس-الفترةكلمكأرختالتيالكتبفيفالناظر؟فقط

ع!دمنالوسطىا،رحلةففيئ.تقاربةبض!سبالعصركلراحلكلفيموجودة

ء،دفيارةالرزكانت-المكونظامملكشاهوفاةبعدأي-مثلااسلاجقةا

تذحرش.الملىنظامبنحصيناللهء:لىيئأالمالثءزيرلىفيلىرىرقالسلطان

بعاشرووالغوارةالضلال!صبللىصملكسكيراكانا)رجلهذاأنيخالتار،!

القي،ءليأ.د.نعلييفاءالاتديوانرئيسإليهاصخعكا.)4(السفلة

منءددمعيعيشفكان4نفعىبرركيارقأما.4ة:يرأمورأيامهمافيفحدثت

وتزامل،لمايحلوماتفعلبدورهاأمهوكانت.واكمةاللهوعيشةا)!ه:يان

.رات3تمنيررت!ء4ماوتشاركهس!رهفي"جانداركَمثتكَن"

ءنهثتجوما،،موبعضال!.يدبر؟ترلمىوركانالذيالصرتجانبوإلى

إلى:با)رجوعكثالالوحثصيسنبرمسلكعلىالوقوتيمكن()1

.531،451ص2صتانجطبرختار،621ص!،الافيالمجلد،4-،السيرحهيب

مصرطغ،سلجوقآلدولةختار،014ص،1291ليدن،الصدورراحة)2(

.76ص،م0091

.18ص3بر،!9121-نةال!قا!رةطبع،الشافعيةطبقات:السبكي)3(

.77ص،سلجوقآلدولةتاريخ)4(



،الرجالأعناقرحبونالحظوةصين-العبيدكان..واضطراباتفنْنمن

.11(والإذلالالتحقير-دهمعلىالعلحاءمنالكثيرويلقى

الا.الأترأكالغلمانيهاجمونمنالعصرهذافيَالش!راء!ن!جدوةفى

هملشعرمادةمنههابجعلونو،لةمقبوصافئأو-!ىفو:3كافوااءال!ثرأكئرأن

.يالأنورووالخاقاقينائيويىاإ"زيءةدالحالهوكماإي!تهموغز

في!ىافرهاالواجبالشروطءنتب3ليمنالأدباءبينمنوجدكا

الغلهانذِكرعنأ-جمقدا)بعضكانواذا.)2(للمثراءاصالحليكونالغلام

.للعقابي!رضهبماالجهـرخوفهأوالدينيةاشعا؟رباتمسكهإماذلكفهرجعهفيشهر

العصرفيالملكيةءلميهتقومالذيالاْساسهوا!قطاءىِاكفلام!!كان

قومه،عننيابةقيلم!،اللسلطانضيعةالممل!ة4السلاجةاعتبروقد.ادلمجوفي

اله:ظبمهـذان3يرولم.وءبيدههوجييوأنصارهلأقاربهأراضيها-قطرأنوله

الأرضنجراجليتهلقكانلأنهيممسّهااْوالةرديةالملكيةمعث"هارضالإةطاعي

استغلالإلىيميلونكانواالاقطاعياتملكواالذبئأنغير.الاْرضدون

ماكاإظاعهميضبرونكانوااذ..بيدهماعلىوالاستيلاءإليهالإيطءةو)رفلاح

.لههـاثياورا

راقيليزداداعاتالإةماراداتاتزدادأنيمثمةبدورهلىراوشاوكان

)3(الإقطاعاتمنالدولةلإرهـادطبفاوصعودهبوطفيراتبهكالتفقد..لذلكتبعا

الداثمةورقاقيهما)ملاطعنةوةبفضلناجحا4ا:دارافيالإةطاعانظاوكان

اررولة،اعناء:جمرةاالأجزاءانسلاخعاىالمشجعخأصى-إوؤتاءرور-ثم

،011،111ص2-،ء0132طبع،طبرشانتارثح:اسفديارابن)1(

153،154،

،014صث21911ليدن،ال!رور4وإالصدورراحة:إراونديا

.76،942ص،صاملجولآلةدوئ!تار

.الةرضلهذاكتابهفيفصلا(سنامهقابرو)صاحبأؤرد()2

(Lambton: pp: 67-66 (r
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الدو)ة،و)فلاس،الاقطاعياتامتلاكعلنازعوالةوالةخافسالأطماعيادةوز

المركزية.الدولةخنقتبصورةوقوخهاالمقاطعاتواستقلال

قلةظاهرةالعصرهذافيا)ظروفأوجدتهاالتيالاصخاعية!الظواهر

المدنمنالأهاليارشاعفقد،4خاصىالكبر!والمددتعامةا)بلادفيالس!صان

القتلحدإلىرصلكانالذيوءسفهمالسلاجقةعمالجورنيجةالكرى

اظرابأحياناكلرجعهاكانعامةبصفةالسكانقلةأنكا.الأءراضو!لمث

تببومجاعاتجدبمنقيبعهاكانوماوالقذاراتوالعفنالدماءوسفك

السكانقلهوقدحمأنت.م1155=!55عامفبحدثكا..!"ا

تعدادهاكان(راز)مثل4ةررأنلناوي-رفال!ب،ةثرحدرجةأحياناتهلى

أصحابأنالمؤسفومن.رجلا07منأكتربهار:قفلم..نسمةألف

ظلمهمفيا)سلاجقةعمالتهاونونكانواالديئوأهلكالقضاةالمةاصا

.)1(للِشب

العاملةالأتدينقصفيفهـبقدالسكانعددفيَا):قصهـذاأن!وشك

.صادممب.الافله..ضررهوكالىْ

.الحكامبر!نوالغنىارعيةا!نالفةرسيادةأيضاالاصخاعيةإفلواهرا!رمن

رغملاتةرغفكانتالسلاطينخزائناولقسرأالأهاليأموالاكقلتفقد

-ملكشاهبنمحهدالسلطانان)صى2المثالعلىفيقالجهموتبذررإسرافهم

عدا،نقداادثنارمليون18قيلمككان-وتكاليفهـابه-روت!ددمنبالرغم

ثضفقبه4خاصوخزانةزروةواميرالا!ثلكوكان.هاوغيروالآنيةابراهر

باطنأموالهموودعواأنالأهالمبعالىوكان.وضيوفهومنحههداياهعلىء:ها

.لحةظهـاىالز

.293ص.الصدورراحة)1(

89ص،3391لاهورطبع،قيةال!اجولةالدوأخبار:الحسينيالدينصدر:نضرأ)2(
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أنفسهميعدَونحانواومةاسدهممظالمهـمرغم-الركأنوال!جيب

وصلتهمقدالسلطنةأنرونو،الدينبنصرةتعاكالحقةبلمنمكقفين

ررقولم.:صحابوردعادءيئمأعاىالخارجينبصدليقومؤا

الأتراكعلىرارر!ينال!تفضي!!فيأقوالاروّجونفاخذواراني!لنللإالأءرهذا

قصصعنون!لموها،الهمريابما)رالةرنفيَضعتوءنثورةآثار.أخذوها

.ن-رتاريخفيقديمةجذورلهابةشه

رانيينالاتعلىسوْلقد-حالأيعلى-وكلمانهمكالزاسلامأنغير

الإسلاميةالحضارةفحوأثرواواثمرّعودتالفقهاءوصطر.بهملإطالاص

العقلية.والعلوم

هيأخرىاصخاعيةظاهرةظهـورإلىالدلىنيةا)سياسةرواجأدىوةد

كلانسابولزوم،العا:قيةبوجوباكهقَقهَالقديمةرانيهَالاليا)ف!رةضعف

اناساكفضيكأساساقادالاشوالإيمانوأصىبح.السلمانةلأساتوملكأمير

.الإسلامفيم!روهبالأذمابفاكفاخر..بعضهمعلى

القديمة.القوميةأصىولفيالاكأقادعدمإلىالاصماعيةالظاهرةهذهوأدت

القديمةالتهصصواعتبروا.القديمانيالإررتاكارأبطالعلىا)بعضتطاولكا

.خرافاتمحضانلإثرالقوميالتارير!لةفيزكانتالى

:يرقولحينإقدامىاال!ظماءبةضعاىممدوحهفضّلمثلايفالأنور

مابا.وصىءقدابودهحاتموحل-،ب!دلها)دنياكسرى!شّز

..ذلكومع..الدرعمن-ةفذرمحه!سموجعل

.)1(قيهمينالثلاثةوثفضلمنهمواحدكلثفضلوزشاهبيرفإن

إفارسي:ا1)نص(1)

كاَرهزكانجودبكَمثادكه،ح!اتم5ز:اوعردىزعدلجهانكهكسرى

بههرثلمثيئوزهرصهاز4بيروزثزرهزحردىخود-*رزكهرستم

426ص،انطهـر،نأديرواا
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-وا)رعبو-مضياي.ا)تظمالعهـدذلكفي!اعيةالاشالمشكلاتأليرزومن

بدايةفيانفلكونظامال!ندري:الوزيرريئجهودءنإرغمفبا.الاجتماعية

الدولةتسوداص!اعيةرسولوضعاراميةاالجهودتالث..إسلجوقيةاالدولة

ا)رسوملعقىفإن-ثقافئ!مافعدثاالسلاجقة"داوةنظر-إس!لجوقيةا
--

قدالمكفظامأنزمماغهما.والمهروففيوالادارح!هممط)الالبئلماعية

وأفلح،الغزنوثينلدىموجودةكانتالتيإرسومواإ"ملماحفظفيوُتق

،(شنامهسيا)!ابةفبمنهاا؟ثيراينتدوو،4السلاجةلدىمعظمهاتطبيقفي

نظامانإلا.الهصريالخاس!الهرن4نهالىحتىات"رؤلىاكطبيقذلكوأن

الاجتماعيةا)رسومهذهبعضضياعءن!ابهثيبنفسهاشض؟ىؤلىالملث

بها.الم!لاجقةمنالحكام-رحيبوعدم،زمانهفيوإهمالها(4والإدارت)

وسماحهـم،للصناعوتشجييم،الموظفينإلىا)ملاجقةلاحتياجوكيجة

واقئنائهم،ا)صوفيةهموتوتير،إلىرانإلىبالوفودالسلجوقيةالقبائلمنل!دد

،الصناعوطبقة،الصظماءكطبقة،ا)ما"قاتمنبعددمديرنةكلحفلتالعبيد

وطبفة،دثأالفةهاءوطبقة،اكجّاروطبقة،الموظفينوطبقة

السلجوقية.الة.ائلأبناءوطبقة،ا)رقيقوطبقة،الفقراءوطهقةالصوفية

ةرقإحدىكاةتةقيد.للقلاؤلمصدرأالط:قاتهذهب!ضوكانت

خدموت!ت،حة"اعلىللحصولإسلاحاتحتهملالمثالسيلعا!ا)!وفية

ةةرةوهي...افلااينامناتقاماال!لإلىوتاجأ،الهجة!عإص!لاحفيَالقوة

.إمتياناالأخية

ا)سلجوقيةا)ةبائللأةرادكلرتباتإءطاءإلىالس!لاطينبعضاضطروؤد

وتلق،!ت"مصدربدورهمكانواانهبمإلا،بابتودأسوةانايرإكالوافدة

.)1(!رتباخهممن3يحرموالسلاطينكانأنوقتخصوصا

،وشهرهوبريئتهعصره،الفضبلةشاءر،ا*نجوينظامي:حسنينمحمدالن!يمعبد)1(

.8ء،57ص.م5491-!1373القا!رةطبع،الأولىالطبعة



،المدنبعكلرأهص4ظهورأرضا4الواضر!اعيةالاصأظواهراومن

الثغورب!ضأهميةوظهور.بهاتةردقلةكلمتواضصةشخصيةوتكور:ها

الإسلامأءداءصدثيية!ثلءقيدساواجيباإمصراذلكفيتؤديكانتالتي

.وا)رومر!ا)3كلن

فيأؤرهءدير:ةكلفيإطوائفاووجودالمدنبعضرأ!ميةإبروزوكان

ا،"اقشاتتوجبا)تيال!ص:ياتتال!...ديمةا)4المرلتةالعصبيّاتحدةازدراد

.وا)قهلرقوالحيوا)ةهبلا-لمبالمجالوتفسحواظلإفات

إلىبعفالش!راءيرلجأأنالمحلية:يّاتال!!ىهذهظلفيكرليباكنولم

مد:3ت!رضتاذينا-إش!راءاريرد-وأن،وأهلهاالأضرىالمدنهجاء

نأاجمالهكأكةبإة!تذعرو.بةسوةهبماهممنءلى-"!جاءوأهلوهـم

ب!مف.هااؤش!ر4فهاجه!فهانأصىهجاءفيأبياتانظمالاصىفى،انييئادامج!!

هـجاء:أبياتافئظمطاءالكلشةروها)ديئشرثللثاءرالمدو:4حباروأجزل

فيالهجاءتسبيللير!ضدوكشاهجعلتنابريةكلماتةيهااستخدمالديئمجير

(.)?كتابه

وشروانوتفايسوكنجهبرهـاقانردورهالاصفهانيا)دين-!اقهجاوقد

أوبا:لىيدعلىكانينألىءيراكلوتأنإلىإ.مضلىاويشير.لاص!فهاناز"قاما

.نفهاصأ

اصىفي!انكللىحإلىاضطرهمما!ا)ظروتهـذهلمثلالخاقافيت!رضوقدهذا

عنعونتورلاا)"لادأهاليكانإذ.)2(أرنائهاوأذىش!راثهااسان!نايسلم

حدثكا.ا)كأرصمةلهمأ،-حتإذابرلادهميسببمن4ال!قيوبرلوانأأقسىالإزز

كادةقد...ليإخهجاءإ"4إنسبينصيالأزورينالىاأوحدللشاءربراكم!:4

.71،72ص!،الهندطع،راءالشكلتذكارة:لتشاهدوإلىارجع1()

.135صسا2-،ا-راندرياتادتا!-خ(2)
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إت!مةا؟نحيإلىهوو!بادرته،إتفيوذاذوىإمص!تدخللولا...يزإونهأهلها

.)1(بلخركلدح

...وبعضهاا،ساءينإلإدبرجنا&:ويإ:مداوذلاثالفُرقةهذهأنوبديمي

ر"ضلأ!راءءصمجعاوعاءلا،والاضطرابقإظاثدةازديادفيشباكانا

وخ!.!ا.الأضهـىاالمدنكل!ا-ء4عا!االمدن

قصورهمكانتا)شففيوا)مظماءوالأ!راءال!صلاطين-لانغمال!لى

اسمجاةيهاتعقدوكانت.الخمائلوسطوبروقوعاوالاتساعبال!حامةتمتاز

فيوالةفننالطعامتةلىيمفيا،ضيفويسرف...اشرابواوالغناءالترف

.ا،كانعلىإبهجةامن-وأكضفيوا)ريا-!نالورودمنوالإكثار،ألوانه

إمظماءاليرغبءاكوةيرالصناعاتبر!ضوازدهـرت،صي"المناد!4وصارت

.اةتنا؟4فب

،المنازلخارجتماريهلىا)يالألعابلونفيا؟مكستةقيدالجد-ياةأما

.)2(فيوالشطروالصيدالخيلويىباقوالزسال!يفولعبا)رمايةوكلنها1

بالإررانيين!نا)"راقياصلاطعنا)ناتجالحضاريالا!"راجأدىوقدهذا

الطرؤين.بر!نالا-ةماء"4ا!اداتواا)-ماليدمنكثيرتبادلإلى

ضىوئي؟سبىواشةرارسكوناتترةتوجدكا؟تذعرناهماكلوح

وأرّانآذربريجان!ن4الشمالهإةواحيواكفارسايررانمنأ-زاءفيالأحيان

فيوالآدابافنوناأربابتجمععواكلل!نعا!لاهذاوكان.ومازندران

ذلكفيشيدناهاالتيوالأدبرهـ4الفهيةاطركاتفيولى:با...النواحيتلك

لعصر.ا

،أنورياندثومثكلاتثرح:هاقبالةرة286ص،العاهـف!تهـياض،هدايت(1)

بتمجيدريعلقوهو.935صالأنورتيوانبدموجوداالهجاءزالوما.191،291ص

بلخ.رسالةأي(بلخنامه)ويسمى.بلخوذمضراسانمدنوبعض!يخسابور

.Irv-504ص!+ليدن،الصدورراحة)2(
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يئالمشهوروالوزراء-كينالمص4اورياسلرجاكلنكبيرعددو-ودانالحقو

وآلمازهآل"ثل-04ريايأسروو-ود،ةييرأسرمنرنحدرونأذينا

،للأوضاعكلكدثاكللمطِّفاعا!لاكان...ا):لادءنكأيرفي-هماوغرخجند

اشطاعثا)ىهيالألهمرهذهأنكا.والاْدتيإفنياا)رواجعلىمشرما

والسابعالسادءررنينالةأواضرفيالا-!طعيإنظامابرقاياعلىن!ه.ياالمحاةفلة

!ن.ليرلهبا

،"
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رفابقوف!م!

اقهـا!!بمالي

اكصرواأمدديةاخهموكرالقتالؤ:ونفيومهارتهم4لا-ةالمصشجاعةرفضلصي

ا)صملجوقيةللدولةوأصىبح.طريقهم!نالمعارضى!نوأزا)واأعدا!معلى

لهاةييرإسلاكلء4قوةوصارت.الهباس""4الخلاةبئأريدتنعموباتتكيانها

و!*ربه.الإصهلإكلكطالعالممضسثفينهاوز

لامحاةفلةجهدهمإبذلواأنعايهـميحخإواجباان4الىلإ-قيأدركوهناص

إلىحاجةفيأنهمورأوا.دوهيض"الذىالصرحعلىوالإبقاء،مكاسبهمعاى

نوويسدحوائحهمين!دزونوعمالكلوظة!ن!نت!اىوإ،إدارية؟ظمإةرار

ا)ف!مهيحة.بممالكهمفاظالاصفي33يساعدووءتطاباتهم

*يئإتركازامنجماعةءردكانوالا-قي"المهإنقاناإذانشاليلاونحن

،أكلهـ-أكانالمثاليىءيلعا!سنبرة.ؤقاةةولامد؟.-4ولالديممضبرةلا

واحداكانانهورغم...الإيىلامبرلإدوفيايررانفيحياتهA!.16أنهورغم

.إ!ا)4واالةراءةةءونكلنيفيئايضهلملمةانه،لإجفةالع!سهلاطينأءظمءن

ا&ياسيةبالشئونوبجهليمكفايتهـمبرمدمبممه-ونلإجقةالم!كانولما

الهلإدأهـل!نالإيررا."!نءاثأاصيارهم2وؤقد...الإداريةوالأعمال
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خد"ةفيعهرهمأءفمواأنبرهد...العملهـذاإ)ث!مير-ندءنضيرهمباكأبار

ءرشراو،إ"باسه!ينانلىافاءواإدبالمةا4خدكلفيوةلينوالةزإدو)4وا4مامارا!لةإدوا

.4ايرودرضبرةواواكض-5الإداريةالأعمالفي

وزظمهاتش!-لاتهابةفسا)ممالءن4قيالطهبهذهماظالاصكانوهكذا

أسلاجقةادريىانكانأنفيلى"باإةةاسااإههوداقيعايهاكانتا)قيالإدارية

كراتا)"*بعضثناءباسة05،قهإ"مكلنزتينوزو،؟تال!زديروانعينهو

.الإصطه*ص"4أة"ديرلاتا!وليوركل،إوةتاهاا!ضااياا).-.طة

،(ِساطان)لقبيحملالجديردالإداريفلاما)ةفيا)دو)ةر؟.-لىوكان

يتخذهاعاصمةوله،بها)*باسيالخا"فةاكرافكلنإ-!رء-4ا4صمفضوي!سب

وة؟!ة،اطربوإءلملان؟إمما"4ا4اممه؟سهاعنإسثولاوهو.،إكهدارا

الضرائبوةرةلىالأرةروإقطاع،وا)قيؤاد3-اماطوت!"*يئ،وشاب

ورة"!ا.

وأبررزهمتوةال!هلم!-قةأكبركانبرل...ورا؟"ةا)*رشلىولايةتكنولمبرص

.!ىواهدونال!رت!لىأيةوا)ذيهو4ءريضءنا)دةاععلىهمأتدروشَخص!ة

ي!رون...المماممةأنحاءفىِلهعصّالار*ءصَنأنالسلطانهـذاعا!ثِحيوكان

ولىيخعمون،بالماوكقونياقياالح!اوهؤلاء.لىلطانه*ونويخضلهبالولاء

يفضخونهماواءةلإكالتوسع-قوهـم،ولايات!مداخكالذاقيقيلإلبالاش

الحاجة.صينلهماكابد؟تبالجنداسساطاناإكلدادإلىيربادروأنءا!...برلإدلمن

،الأرضفياللهظلأنهمإرون-ا!لىإفاءشأننمشأ-ال!هلاطجنوكان

معقت،برل!الأحكامإصُدرونوكازوا.والاحترامالطاعةإناساعلىوأن

نأدونا،صهائلبعضلىفيويعمتشيروكموزرائهـمبررأيسونيأتهكاؤواوإن

.ءإزِءأأكلرات!م!ثورأورأ!ميكون

ءلى4رئايىكلنهـمل!لأشخاءرخهسةريىفيالإداريةا،ناصب،نت

41-السلاجقة903



وهـذه.ا)-لمطانيصدرهكلرسوموةقواندعللىر؟-ويُ!؟ت،)1(ديروان

ممط:تياأهص-ث1وينالدواو

:اصداوة-ااوث!ورإرة

ص!

الأكبر!إ-يدا"أو"إصدرا"أو"رليزأوا"مبالىبشئونهائما)قاي!رف

السلطانيأتنس...إدو)4ا!رادقجهخعلىالمشرفهوو،ي!الدسهةور"أو

وكان.ينالدواورؤساءسازردون!باشرةكلمهوقيما!لدائ!ويص!بهبررأيه

ويشغل.(2)وتناة-راعَزز-صل-وخطورته4تلأهه-ةأوزاراحردهي

.ادلطانليمدا)دولةثيب-نكصبأرليرا)وز

4ككل"زوتاكما،"فيإ!توا"إيىمإبثئوز4ئمقالمواوْانَهدلعتمااد!ههئبمسَ

الذممطةمو،والحسابات).ةالمابالشئون4عماتهطريىو.)4الدوفيرليالوزلة!ةز

ا)مدلإينيجمعأنا!وثيفيويشتر.)4والورابيئ!أكلوالبضبطيةوم

.الحساباتوةنا،ماكللاتيصراربخاس*4إواةظبرواةال!ىجروحُسن

--*-

:الطفراءديوان-3

معير-ياكللوهو،"رائيالطة"باسمالدليوانهذابشئَونآ)قآئمْيَهرل!

الذيوهو.الساطانإلىا)رساثلوصيل%ا،صضد!و.إوزليرواالساطان

وءو.بشعاره4والمذيّانجاتمهوالممهورةبر"وة.جها،وفّمةالأواكلرءنهصدرير

شسي،اrYAت!ران!سلجوقيإزركَثسلاطبنعهددرورارت:إقبالعباس)1(

.18ص

.255ص-3،الإسلامتار،خراهِيماة---ت
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اطربفيالساطان0خض-تماإذا5كلسديسدوا(وزيررمهاميرةصلمالذي

.الص-دأو

،(والإزشاءإرساثلااندريى)بُسىآضر.اندليواءالطةرديوانَوقيخ

ورمثرف.(إرسائلاصاحب)أو(إوزررا)لقبعايهيطاقونشخصيدريره

الدولةءلاقةوينظم،أرسه"4اا،كاتبات-ءخعلىوالإنث!اءا)رساثلديوان

!!اب"أو"ا،نشئون"عايهميطاق-!اعةةيهوريمل.والخارجالداخلفي

يشترطو،ارسائلواا!ينروالة4"ا)رسهتباتاإكافريررلونقيوهمو11ا)رسائا!

-1)ممفاءة40اهـذمهءة

والإشرافالحساباتبض:طيخةصوهو،""!شرفريسمى

.4ولايركلفيالمشرفزوابشروفية.ا)واردوالصادرليين4رالموازو،عايها

..ماءالاسهلديوان4A:هذابيضعهالإشرافودِيوان

ا!بويم:عوضدبوان-5ءَ

ءلىيشرفإذ...ها!4وظءنحةاَديرواناويؤدى."رصررءيسى

وإعدادهابيثلىتساخوعق،كلرتباكموصرفالجتودصبلإّت!نظيم

وتموِ-نه.

نائبذعرناهاإياالخم!ةإدواوينامنديروانصاحبلكلوكَان

ال!ابمنعدددروانبكلمملكانكا.غهابهأثناء!ةصبهمكل،1يرتولى

الخط.وجوالا)ثقافةوس!"وا)كتماتأةزاهةواإسمعةاحُسنفه!ميثلترط

زخ")لههـاإدار،4كلناصبءدةهـةإككانت4اظءسها)دواوثت-انجا!!إلى

هي:طوالساطانلة-.َمنأص!اب!الىءُ:صن...!وخطورن!ا



)ا!،الكبيرالحاجبالِأِميرثر.(

هـووانإماماابلاصانبالأمورلىجرءلىالمثسفهـواك!بهذاصاحب

نه.رماوناثبوله،)2(إرعيةاوبرينإ"يهالاز!هالحل!"

ولميرجههاالجرولصرقودأنعليه...الاْساسيةاوفيفةاهذهبمانبوإلى

مشافهـةا)مسأطأناكلرأولصصاعساطتهوكلن.ا)سلطانوأءداءالمارؤينفلى

وسيلةكانإذ...ينا)كئيرأزظارمحطا،"صبهذاوكان.للوزريىوإبلاش!ا

الحاجبللأمرماكونررلىبنا)دواوصحابأنكاو.ةاشهروااءللإزرو*4يهس

إدواوبنهمالمتعاقةالمسائلفيورستشيرونه،أ-4إإونفيتهرنةوذكلنال!"جر

رإوزاإشضىابإتذلكأفىىوأو

يرتدخلونجعلئيموا)تفىوذإ-ماوةامند!جةالحبرابب!ضبلغوقد

حدإ:هض!مالاْكلروصها-كا.)؟االأقامح!تع!ينوفي41أدواشئونفي

.)3(علي!مءإقِضاا*آوأءِوءإسلاط!نِاهضةكلتا

:السلطانْوءيلدرمنصب(ب)

ا،ة!هبرتحتةءبو.الحاجب)4كل:نرمنأخصلىفىا،ت!مب-هذاصاحبلةوكلةز

علورقف،ومزاجه4أخلاؤلي!رفأ-إطانبامكصقاًون3ليأنصاحبهمن

ا،خاسباوقتااخفإردونأكلرفيثهيحدلاحتى،لىيخفء4وماإرضيهكلا

اطجةةويون3لىأنفيه!ارشتركان...إساطانالىغُ!خوإ؟ي.للحديث

.ر)تظابعبدبرليكا

.سال!زنوعهدن!كانالذي(سالارحاجب)نفسههوالكبيرالحاجبالأمير)1(

.23ص،سلجوقيبرزركاَثصلاطبنعددروزارت:اقبالعباس:أنظر

.925-802ص،ماAAIبيروتطبع،خلدونا.نم!دمة:خلدونبئا)2(

.337ص،ليدن،الصدورراحة:اراوندىا)3(
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ا-**لايإلئخة(دملر3

.المتصرفأولياحاالمحافظكل:!هبث:4وهو،ا)سلاجقةضَ!بم-ستصدله!

4!المدادارةصسئوليةتوكلوإليه،)1(ا.وليسارئامةمهمةللشصنةوكانت

فيه!.الأمنعاىوالمحافظة

"ارْئخ!آلعقيدآيخ!

اشغب.اإ"حافيإقواتاو-وجيه،ا)ولالي"إدِاِرةفيالعصديم-مشحنةَرهاون

مهوفبهالهامال!ضمروكان،الأجناسمنبر!كلدع!فهيميلاخلبطا!سلجب!ى

هوالاسفهالاركانو.ا)قتالعلىاإفريىونليلثفالمماادالأحرثلميهأشكانا

بربنءنر!-""ا)سلطانوكان.ا)قتالفيإصلاجقةابرشيتقدمالذيهو

عنأنافي"اريئالهس!فاءةوال!والقوةإصراحةبايشت!رونالذيئالأشخاص

.اتصارباونرة

ا:الاْتابكمنصب(وصى!م

الملكيةأساس*دَاذىاالإةطاعيأخظاما-أكتاف-علىالةصبذلثقام

نأ(والهراقا-رانسلاجقة)كتابهقيحسنبنمحمدالن!يمعبدالدكتوريقولص)1(

ءقولئم.(اطربر).-أمرِرد!ضخصيررأسهموأتباع-رسلهكانسلجوقيأمبركل

!I(الرطةصاخب)ثدعونهشخصإلىثوكلكانالدولةفيا)رثيشةالمدنحكمن،

وتمنحهمسعةعنالشرصةرجالعلىتنفقالدولةوكانت.والنظامالأمنقوةرئيسوهو

اسضحدثهالذي(الشحنة)تسميةعلىسابقةكانتالتسميةهذهولعل."الكبيرةا)رواتب

السلاجقة.

.ء9591ممرطغ،اثوالهرراناتسلاجقة:نظرأ
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.الأتابكياتزفلامظ،ورنتاثحهمنكاناذشوا،4السلاجةعهـدفي

المةرليينخوا!هلأحدادلم!جوقيإسلطانارقطعهاإمارةوالإتابكية

وكان.القةجاقبلادمنبهمجيءالذيئا)سلاجقةمماليكمنومهظمهم

ويرلمحقونهم،صبا،نااملىملَدو:وحىءاة!ورفيليكالمماهؤلاءتونليرالسلاج!4

(.')ا:لإطافيياسةإرالهمو!بمملون...تب1)ر2أريمنحونهموبالجيثا-

:أصلجوةياالعصرفيوأخطرهاأش!هـالأتاب!إتومن

،بيجانآذرأتابكية:نجاريىأتاب!ية،دمثقىأتابكية،الموصلأتابكية

أتاب!ية،ةلىرالجزأتاب!ية،ينيةأرأتابكية،بلارأتابكية،لورستانأتابكية

.)2(كارمانأتاب!ية،فارءلى

اللجوقيةالإدارةءنوابت!دواالأتاب!"نةوذةويالوتتويرور

فيوتدخلوا،لهمالمجاورةالإماراتصسابعلىوتوتوا،ا،ركزيّة

واتخذوا...شالهرعلىصجماءأوتجثابةوكانوا،أسلاطيناوالملوكريناعاةزا

.)3(خاص!4ألقابالأنفسهما

LanePoole.,171915:نظرأ(1) : The Mohammadan Dynasties, pp

39..Curtin: The Mongols History, p

(2)232..Malcolm: The History of Persia, Vol.,,1 p

1.915,.LanePoole: The Mohammadan Daynasties p

إلى:ارجعالمنصبهذاهميةوأبكةالأتاأخبا.منكثيرعا!لىوقوف)3(

،YAtص،م8091وتلييرطبع،دمشق!ختارذثل:القلانسيا.نْ

23صهـ،1331طهـرانطغ،النقضكتاب.

23صهـ،1331انطهـرطج،النقضكتاب

...81صر،الورديا،بئتاريخ:الوردفيبئا

الأتابكة.عنهذاكتابنافيسيردالذيالفصلوإلى
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لئىصض
ع!ص--ي!را!لدلنية

الاضطرابساد..الاجتماعية4االحاوسوءأسياسياالاضطهـابجوارإلى

أرخوامنبعضأنحتئ،المتعص"ونوكرا)فزةهذهفيوالمذهيالديني

المدزيةانحطاطأساسح!رفي!اوُضعالتيا)فرةليعتبروصهاالفترةلهذه

.)1(4را)ف!راظرثةمكانوالتث!ددالت!!صبفيهاوحل،الإسل!

كلها(سادسإةرنواالهبىريالخاسىا)قيرنمنالثانيإت!فاأنوالحقأ

الدثنيةاظلافاتفيهااشتدتا)قيا)فتراتأهمت!د-ا)سابمالةرنأوبدايةا

المذهـبيونا)ماصاءفيهاوتدخل،ا)درةيةالعلومفي!اوراجت،والعقاثدثة

...ا!قليةاوالدلوم4ا!فلسةو-رقوا،4والسياسالحكمشثونثيوالفقهاء

...الأش؟ءحقائقعنا)بحثاطقيقيوهوءورهعنا*لمماانح!رافءنهت!ىببمما

لمجادلاتتابعتيز4والحىكه4ا(فل!فيوجَ!ك،ا)نظرضيقإلىبالتاليوأدى

نطاقداخا!ءدودة4ا*يىاوا،باحثات،وءناظراتهمالمذاهبأصحاب

.)2(المذء-يّةالإحسايىات

.136ص2-.اتطهـرثاناريردرأدبرياتثحتار:صفااللهذبريح(1)

.464صةضهـ.21طهـرانطبع:اسلامدرتصوفتارلىت:غنيقاسم)2(
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-ينال!باسالخافاءفيرمتتدوناسنيَاالمذهـبثضه"ونممنا)خاسعامةوكان

اللهةغضبر-تو-ب-أماظناسوءءردأنونوتتصؤر،عصيااعتقادا

الخلبةةغفبإلى4كل!"علرجعونوكانوابل،والثوراتافقاولدو

به.م!روهحاولأو

"لحليهص-اطقيقياكانو!رصنفت!فيهالحىيمُسغا.الديحىا)المصمدرفيأ)ناصويبلياللهعتقا
عامهويجارود!ا!حى-اددكلب،ح!صءودبدورهمالسلاحمهوكاد

.وتاريدهونصرتهامهاحرفيبالغوا

ص!
م3701-ء942صتةفيكانا!شيخسلاول-،ءاأوَلطةرلفوجدزا

أنه)4رؤعدا":اسيا4انرإيةإلىرسولاهـسلوةنيثابورلىشابواأنمن

عامفيإ؟ساسيريا4لىةءن4يخا!صووجدناه)ا!المؤء:!نأءيرعبيدوالزكان

ا)بصاسيريأفلحأنب!د...و!هـتهءرامتهلهويهيد،م9551هـ-451

وطردهاسنياللخلإةةالخىط:4وةطعال!راقبلادوبعضبغدادفرربفيهذا

.)2(ا)فاطميالمسضخصرباسموجعا،ا

فلي-"جلاكانأ"فإ...*ةوكلتوءزةةوةمنطةرلءلميهكانماومع

حضرتهفيص!لمسلاوكاذ.ويىهوزقي:يلةالخليةديبرجنالأرضبلتهصت

باستطاعيةوكان،آنذاكإض!فاةغالىقيعانالخليفةأنمع...(r)رإذنهإلا

علىأصر-ينحدثكاثنةمهإليه-!ى:وماليالتيلىإدمنهرةالأنطةرل

لاهورطبع،السلجوتجةالدولةأخبار،7،8ص.سلجوقآلدولةفيتار)1(

Arr1،ما A oبعدها.وما

أضبار:ميسرثا،04-38ص،السلجوميةاطكا!ةفياضةالهر:دياليزأ)2(

،الكبرىالافعبةطبقات:ادبكي010ص،0291القاهـرةةماسيههزينشر،مصر

.292ص3-

.13،41ص،سا!وقاطآدولةختارث)3(
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.)1(التهدثدخثية-فضرب!لى-فوافق...(1)قائم)الخليفة4ار.،نواجهز

وخفص4،وار!دهاظلميفةاهـرففاطةرل!اس4صلانارألبواصلوةد

معارضيه.وخالف،الأصكلن

.)2(صنبرو5ثا3ماءة،-بفييررالتقدستصراو

الهباصبيهتالخلفاءاماحزفىِاسلاجقةاكلءالغةعلىتدلا)يالمظاهرومنإَ

عصرفيعايهكانعه!احكمهـمفزةفيلهمالمعيّنالإةطاعزرادةوتأ-يدهم

لحمايتهم.وغلماننجودباتخاذلهماسماحوا،ا:وي!-تناالدوالمة

للإهاناتت!رضواتد-تاتارا.كتبارواباتط:قا-الخلفاءكانوإذا

إقياالفزةفبإلاواضحهبر!ورةلي"دلمذلكفإنأال!ظاا)سملاجةةعهـدبهد

ةو-ثم.ةصةثاهيونأِاصموارفي!ابلغ

أهلفإن،ال!باصيالخلهمةإلىا)ةظرةهذهنظرواؤدإ-تةاأهلكانوإذا

واتهموهم،بذلكووصةوهمغا!ى.جنال!بايب!نالخلفاءعدواةلىالثمي!4

ح!دودعنادفاعاعنوالاتخاع،الإسلامأمورإالاهتماموعدمبالتقاعس

Itثغورهاوالإصلاكليةالك(r).

حاشةأة(الادا!ء!وداحه،-.در-صة)ْنجارئفئتار:فاميريارمينوس)1(

.135ص

غرافما(الدينجلالهـيدطبعأطهـراذطبعثاجهان!:الجوثفيملكعطا)2(

.117،118ص-3

الملب!-روبأي-خيةاداواطروبالةزواتكلأنصفااللهذ،يحيؤكد)3(

لممالكأءراءلميىعلىالعصرذلكفيتمتد-الكفارضدوجهادهمأراضيهمعنا)دفاعية

اكااشرْإلاالعبايونالخلفاءيخهاثحمزكولم،ا)فابفيزركيأصلمنالذفيالمختلفة

له.قيمةلاضئيلارافها

.512ص2-.راناثدرأدبرباتختار:نظرأ
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أرخ!السابماثلوأوا!ركياححادساالهرنفياثي!يةاقالةلىدءإوكان--

ممط:أححيلةةرق

لةا!يمفي

خاصة-إفيرقابقيةوكانت.طالبأفيبنعليألوهـ-ةفيًويَغتقدَأتبأء!ا

المذهب.أهلءدادفما-قيكلهمولا،وررهـم3برتحكم-4ردثالز

الزءيلإلة

منشخصالإمامأنوهي،واحدةبهقييدةتؤمنةرقأرنمإلى-ةتحسم

إمامة-لىاعتقدوا-كنالحىبنعابماتفلها.عادلشجاععالم،4فاطصبري

بأنوؤمنبعض،موكان.هـوةتل121اعافيضرالذيجمليبندز

بكةريح!موا).مضةالثيضينمنرتبرأوا).مض،،ص!يحةالشيخين4خلاة

،الهرىا)سادسإةرنافياء.جمرا)فيرةةهذهأفرادعددوكان.عثمان

.وكَاركَاذوطبرسضإنبلان5فيورتركزون

اِلاَسممَاعيلية:لرِ

!ى

-+إخفيوامحبنشاطلىقوكلون،إمصراذلكفيؤو!مأليكانواَكث

،ىالاْضر4الإسلابإفيرقا4فرمكاو،ن،راإفيا،قاومةاكزكلرديجاإو3معتقدا

ا)طُيق.منلهمالم!ارضىيناعرلخلف!الإرأفيالإماءويةالألث!يعة-سااُإزا

البرَءصاسمحررجمرلر%ناهـ31!!س!

برامهداذلكفياثيعيةامر!إإفىرقأكبروةدرةأفضلضحو!ان!

رلمقَولم،-اماةتكاوا)*:اسبشإفاءالخسةتلءنا(ثي!4غلاةليشورّعولم

لواjحاj،ا)مداء.و!موناصبالشي!"اصطدموافاسلاجقةالدىاعتحساناذلك

YNA



نظامأيامشدثداالعداءوكان.علي!موا)ةضاءبل...نشاطهممنالحد

.أففلبرصورةرقي،مطر4الشيهشقماتفاما،الملك

ضُصؤَربر!ورةالهبىريالخا-!الةرذأواسطفيادثالحرتماروة،-

إسلاجقةاغابةلولا...مكاْ!اإثي!ةاوحلولإ"باسيةاالح!صمةزوالةربمحها

وبنةامومساندء!اسآلدعمسياسةفيأنمرؤلاءرأىةقيا-.إثرانءا!

ا)يالأماكنتلك...ا)ة"روراءومااسانضرفيوسلطنهما3ةلىرلإح!ام

.اإم!برةوالمثبهـ4وإ-ةةاةرقمنالمتعص"ينواله"ابينسيطرةتحتكانت

ذإ...3صاطفيوكازت4إصلاجةاالعاةلمةا)-الص"ُهذهأفادتوةد

ثيفبالغوا،ا):ضيجةوسرّتهم.إ-لاداتلكأهلرضاءر؟-بواأنف!لااستطاعوا

:استخدامالدولةأجهـزةمناطردوإصميعيةاإ"رقاواصطهادكل4الخليةتوقير

ال!لمهـدذلكفي"1)رافضة"كاند41-ى."1)با!ية"بعوخاصىةا)قسوة

ارسلانألبإسلطانابقسوةالمثلولى!رب...إءفَارواإخاراء.دةرادفون

السلجوقيء!وداساطاناءداوةعنالمؤرخونيتحدثكا.)1(ا)صددهذافي

قدأبيهوء"دء،دهفيأنهوكيف)2(4خاصأباطنيةواعامةللثيعةالث!دلىدة

ةكأادهامنحضرروهـخأ،أت:الخانةالمدارسامتلاكمنالشيهة-هـت

)3(نمإهـظرواا)جحثءالمط

نفوذمنلهمبما-ضراسازفيرهيثونممنا)--ةأهلمنالعلماءوكات

الأحاديرثكلنءدداويرروّجونتإ-نيةاغيرإفيرقاكافةبمعاداةفيادلين

.متلهةءاما!ةفر

ضةطهـران،آشتبافيإقبالعباسطبعةسياصتامه:الطرسيالملكنظامخراجه)1(

.2،202-?ص!0132

.82صةالبوقيةالدولةأخبار)2(

!ضاثحبعضنقضفياكواصبمثاببعضر:الجليلءبدأرشيداأبئيئا(!دنصير)3(

.54،64ص.1331اذطهـر،افضسهوارا
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تتوقفلمإضفخُافإنخاص"السلاجفةوحكّامعاء34تال!ىبتث،--دورغم

آلافا)كرىالمدنوفيالإسلاميةا)"لإدفي4للشيكلف!ان،الانتفارعن

بصورةلهوليروّجونمذهـبهمفيهاون,<>«...والمدارسوالمساجدا،ةابرر

رديررو:ثاإشررمةواللهقهمجالسلهموكانت،3م!"بااشتهرتكا.علنية

اد؟عداالو!ولمنثم!تواو،ئهـمعلمامنح.جمرءدداشتهروؤد.بأن!مصهم

بموبك.)1(والاْ!راء4وا)-لاجةالخلفاءح!وماتفبالوزارةإلىحبيرة

نأدوو،أئمتهمكأدحمنيجادوإ،آ"لاْنة4ادعاتاءلمااخجياسراحدالأكلر

يربال!ونكانوا1)ذين000المت!!:؟تب!ضجانبمنرالقم!وةقابلكاتذلك

.)2(ادخالم)سانةطححدإلىافئقالهمفي

فيأزرها"فوذالذلكفكانبال!راقا)كركح!وماتفيالشيعةنفوذوةوي

ذإ...ا)باطنيةمنلىن!رموةففيَىؤ"لىماأولأؤرهب"دىوةد.ضراسان

ا)ضواحىفيَألىديهماوأطلق،ووئامكلودةء،لىمعهمءقدأ؟4المؤرضينبرينيشيع

امتلكوها.إقيا

.ممناقبهمثتةنونكانوامادحيهمأندرجةإلىالشيعة4انطلإةوبدأت

والحذوامءاراإلىا(-ةةأورلاضمارمما،الأسواقفيءالىء،مويعددون

ب!رأباوتمتدح،بم!ار.صهـموتفيىبفضاثلهملَتةىطائفةوإ؟مثىاءحذوهـم

والتشب4الجبرأصولزذكارو!4اففإراوتسب،اظطاببنوعه.رالصدير

.الشي!4دءاريئاضعافبرخيةوأمثا!ا

ويجددون،العزاءرسومورقيصون،بعاشوراءيحضفيلمونا!شي!4بمأصو

يد..زتباعوأ-ز-دإفتالكناذلىوجهـوو،بلاءعرفاجعةذحرى

اللهلنورالمزمنينمجىال!عننقلا،186،187ص2برصفااللهذ/يحناربخ)1(

هم.وأضبارئهمأسمالم!رفةليهإ-رجع.العاشرالمجلس،يا)صسر

.77ص،النقضيهاب21(
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وأبئاصافعيا:الإمامينلاعت!ادوفقااشيعةا!برا!يكانمنإ-تةاومن

وئوجيه،عثمانمقتل-؟تالحيكلقتلءا!يضهنحونإ-:4اهؤلاءوكان.حنيفة

خلته.ةإلىناتالله

عادياأميرأجمهممناةفيالقصاثدوإنمفاءإبيتاآلثيا،رافبتأليفخوأص

الكلامنبكتبإيفتأحدبعلمائه!االأكلربلغوؤد.الاثمي!4لش!راءراكه-4

وأعداءمهاجحوهمر!حعهاإياا(ءكبعا!إرداف!وكئب،والحديثوالت!سير

.4روثحرثريةشفوكلناقشاتأوجدمما...مذكل.3

وكانوا،لهه،ؤ"وللاارافضياوتوبةالملرديمانإأنلىرونال!نّةوكان

المومف.نهس1)شيعةكلت،3رقفوالأ)قابأسوءءلميهمورطلقونالشي!ةنءنحبصّ

،ةرة311،الم!ف.صهة،ةالمج!لر:"ثلباأ)تااءلمييمرطلقونءإ-فا

،4إرافضا:الأ)قابهـذهالشيعةعلإ،مثطلمقبر"خا.إناصهيةاو،الماحدون

ذلك.غه!وميةالإماو،ال!طعية،نضوالمةو،4ليالحشو!ليةلحلوا،بيةاا!را

صورةأنه-ر%خذونماض!ن-أصيعياالمذهبعا!ايأخذونا-تةاوكان

الإس!ممنيرنتقه.واالإلىرافي!ن-كيوأنتش!ابتغىجرءازردثيايئللد

كل!وةوللموا،اتثبخاطررقعنالإسلاما!إسفيدخلواةد-والمسله؟ت

ير،والمجو4اشيهائدءقابرينبابقهار!خاكأننرروا)-خةبرمض!ُنكاو-نيدورِر

كثيراأنءاكابهوإدللونرأيهمابهليؤكدون.،اهـينوا)برالأقوالىمندونوليور

واختاطت،الش!عةمذه!الىنةذتةدلمدزقياممةا(قيلىاقْالا!ءكأائد03ْ
.ءهم-و-"ي-ر

.1()الاسلامييئالىابمهاني

ءتية4-4المدزتأوقشيرفي-إشيصةواا&ة-ةبرجنالخلاةاتوكانت

منأفيرةء*يئابرينوخماؤذحرأنط!تناو.اا-ماءاوسفماثرقالحىإفزهـل

.إروافف!!افضائح؟*ضمىكتابعننضلا"444ص؟النةض(1)
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:وقوء،1ويى:واتصدامات

الشيهةلى-زرحلهكانماا)-لإجقةا-أهـام5601=!448أءافي(1)

.(إ*!لاخيرءا!حي)ءبارةبذلكونهكط،الآذانفي

دابا):مرةبابكلن-ماءةةلىم1564هـ=457ءاموفي(ب)

ليلا.(إةطقةاجامع)العتية4مش!د

عزاءموكبفيرحا)3أءلخىرجم1565-458!عاموفيَ()-

ثلمتون!ةا)م!ءلاتهنوك!لرهاا):صرةبابأهلوقام.ذلكالخلإفةروأن!

اظلميفة.بابف!وتجميرواطرخ31أهلأ

وبابإءرخاأها!إ!نت:4ةامتم1572هـ=465عاموفي(د)

.ا)؟رخفيوق-روحدث،والقلاز؟تا)-صرة

4عامونب(!)!ر 7 A-؟ارت!"4(اطجةذيث،رفي)م8501هـ

اكم!ةةوبدخل،ابصرةاباب!نوشطرا!رخامنةسموحرق،جدإدة

.4افتتاإنهاءفي

وكانت،4أشيهوا4إ-ةا8ترصداموقعم5861هـ=947عامفى()- -.-وو

ةتالنطوالشص"ةالعميدوساهم:اشيقةااقنمارةواالمنصورجامعبر؟تالوقعة

نة.لمصا

الث-:4وتدخّلأشيعةواإ-نةاؤقاتلم8701هـ=485ءاموفي(ز)

.القتالفض*في

راح""وا!ا)-:ة/!ن!تةةامتم9801هـ-IAYءاموفي(")

.والأموالسالأنةمنا)مم!ثيرضحي!يا

،إشي!4وا4إ-ةالي!نا)4ء""ؤارت.م3915هـ=486ءابموفي(ط)رز

تت.واحتراحرخابت3و*حنةالثوتدضصل
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وشيعة.هـ-ةتّبغدادءامةاصىطلمحم8011هـ-205عاموفي(ي)

بابءث،لىون!ءلراإفدادفيال!امةر15م1123-*517ءاموفما(ك)

به.ابوأاةلم!وو،لتبنا

بمدلىيخةوا!مثي!4إ-ةةابرينلى:"ةامتم1721هـ-568ءاموفي(لا

واسط.

ا):صرة؟بأهلبرينض!وماتئارتم1174هـ=1057ءاوفي(م)

.اءرءاوأهل

نزاعهناككان...اثي!4واإ-تةإر؟تإتء-راا)ةزاعهذاجانبوإلى

.وبعض!اا&.يةالمذاهببر!ن

الإسلاميةإهـالكاكلفيال!،دءذافي4الأربكلالمذاهـجماراجتوةد

أكزإررانفيَراجاةدوا)خافعيءفيالحى:المذهـبانكانوإن.بإدحدإلى

يعتنقونا)سلاجقةحكاموكان.إ!ئرتيةاأقاليمهافي4وخاصغيرهماءن

ةال!ةدركط.وضاف!بصفير؟تماراؤهموزكانبر"نما...اطةفىالمذهب

)1(.اشأفعيةاواطكفيةبرينلىشاويأصىبحثمتلل!ألىةمتعصباالمذهـبحهفيكانمهلا

ء(ىرءمششهاإياا،دارسكلَيروتفالمذهبشافعيالملكنظامكانإ-يخصا

العثافيةائمةَاهتما..،ءانرواواءاوزرواا،لموكوحان.الثافكليالإكلامأصصإب

.ءيرهءاىأمثىافعياا،ذءبدنحضلونا)!وفيةوكان.والأشهاءرةواطةنحية

وكانتيمبهاالخاصةوس!ضّ!هاخط"تهالها.."ولافيطاثةةكلوكانت

.تض"*"الذيللمذهبطبقاا)فتاوىوتصدرالاْحكام-!ىوغ

ا!لىدالليدور...)2(ةرقلى!إتير:كأ-هـونواصلىءاء4أ-:ةاأه!طوحإن

92ص،سلجوقلآلةدويرختار(1) - VA.

هـ،ا313اتطهـر،آشتياقماإقبالعباسطبه،الأناممقالاتمهرفةقيالعوامنبصرة)2(

.19،69،79ص
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زفضيلحولأو،-!الع!أوالفاف!فيعا!اطةفيالمذهبزفضيلحولبينها

حولأحياناريىورالجدالكانكا.المذاهبهـا؟رءالماالمذهـهـينهذينأحد

.)1(ابلاداتملأإياالمذ!-يةومجادلات!مال!لمماءفاتاختا3

إ.حثتُ!تحدءا)-عاىليثسفونوا)وزراءاءالأءروالسلاط3يئكانكا

ارجالاومضاهـجراإختلة"ا)فيرقوأئمةالعاءاءوبرء!!...4المذهـ-المائل

.إشالمجاحضوهـهذهعلى

العامةفرثكإلىتؤديإةرقابركنوالمثاصراتإباحثاتاوكانت

..وإ-راقهاالمكتباتوتح!رربالمجادلةعلىوتشرخ،ت!!تكبهموإبررازوإثارتهم

!اغيرضدبهالذيْقيومالعملتعتبر4ةرةكلوكانت.أدماءاوإراؤ"بل

غاربكانتحدةعلى4ؤرةكلأنغير.ورضماهثوابه!نيلهااللهإلىةربرى

هـذه!وةفكانولما.فيهاهوادةلابا-رءامةوالشي!4خاصى"الإيىماعيلية

ين،الكثيرشلواوة،الانتقامطررقفيادهاأؤر.اندبم.قاسياالاسماعيليةإةهـقا

ا)سلاطين.)دىالأثيرونوالغلمانوالأكلراءوالأممةأوزراءاضحيتهمفذهب

لنصرةبش!"إ!ورةواكلراؤهاالسلجوؤية41الدوسلاطينتدخلوةد

،أصهفهانفيالمشب،"أوذيمثلاومسعودمحهودء!دففي.الأ%رىعا!ثؤ4

ا)فقهاءب!سمسعودوكان.أملاكهـمو!ودرتإريافي4ا!لىربروأوذي

وأافجنبشنقأءرأزءاء3ثارمافاذاطَالجبربمذهبتونرديئا)ذوالأممة

نجطاعزاةإتكتابةإلىةصرادف!!مأو،المذهبذلاثعنليعودواثلاثة

والخابلة.الأشاءرةرينالنزاعفييرتمثلالسنيةالةرقإجنالنزاعأنواعأشدكان)1(

VI*;حوادث،الكامك)إكوبرإ)رجوع 946 ، IEV-63،03ص8ص،المنتظموإلى e

(...1\5ص2-،والنهاثة!4البداإلىو،304ص9-إرجعاقهـسوإلى

=4475عامئيوالأشاءرةإلمةالحناليجنفتنةقاتفقد.قديمةجذوراالنزاعلهذاتجد

كلامصةمناوضاتدارتكا.م7601-9465عامفيالثيءنفصوحدثةم5501

.الهىريالسادسال!رنفيمابرين!النزاعاصةروقد.م8201هـ=475عامف!الطائصيمنرين
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،والأشاءرةالمث.،4-4رالجبرجانبإلى-حاربوتد.بهات.طلونهردهم

يدهتحتماوبغدادووأصفهاناريواينوزةفيا)فقهاءولمماءالكلءا!وذمى

يرموانولم.والتنكيلأشعذربامستخدماءقائدهمؤركعلىموحثي،أقا)يممن

والجبرلى4الأشاءرةعاشو!ذا،للاعتزالإفيينالمخاال!وامبعضةتلعن

.)1(ضذلانفيإزمنامنفترةالمشه:،"و

،عبم*ارواجاإمصراذللثفيوا،ف!!اءاتالاتهاماتسوقراجتوةد

أطائ!4افضائحتذحرما4طائهءلمماءيردفيهاإقياالمذ!بةتبا)3وأخذت

بظهـرثم.كلة!ااتبر؟ةاعلىا)ناس!وتحثوت-3وخهوّل،هـاإدريئالمه

مزاعصهادوتفضعليها4السابةأكتبافتنتقضهوجمت1)قي4ا)طاثةكتب

حبارهمض11)ناس4إهاؤذلكءنف"بوةد.بدورهاا)ط!ةاتوتوتجَه

طالبأبيبئعليحقفيا-يئاتقوّلفقد.ءلمييمو!براسره!اا)دبئرجال

وآلوثزلىدومعاور"وءثمانالشيحشكنإشي!4اوهاجم،وخلفاثهوأولاده

.ءروان

،،اوت!فيلهمية7اَرسهااَ-إطاتالتشجهخنتيجة(2)الفقهاءكئروقد

ا،ساثلفي1،ممله!نعاء4واءتقادا)ناسلييناديناإخغلغلونتي!ة،إياهم

المدارسووجود،"ركهاأوال!قليةالعلوموضمف،لهاالعواموحبا)ديرتية

تذتها.وأما4إدثتتااملوماطا-4ءاىالأوقافووة!ةاإذهـ.ية

والإلزاموالتعذيب"صوالحىلاةفيليزورضونمااًكثيرا)فيقهاءهـؤلاءوكان

وسخّر)3(الخصومعلىاَردافيشاركوافةلىاءال!ثرأما.ءقائدهمكبز

.948-486ص،النقض)1(

نجارا!ليميشونورؤسائهاممازهآلثمةأكبارمنةقيهلافآ6منيةربكلاكاان)2(

الطائفةإلىريخنمونوكانوا،جهانإصدرروفالم!محمدالديئبررهانكنفثيوحدها

.951ص2ص،ارراندرأدإجاتيختار:صفااللهذبريح.الحنفية

في-لهوقوله،المعتزلةأحدعلى(ظهير)واسمهال!راءأحدهجومذلكأمثلةمن)3(

51-السلاجقة325



الخلفاءامتدحةد3بعضكانوإن...المذ!"يةال!قائدإ""اناصف"رابهضسم

وأالخوف2بداإماالمذهـ.يةلاةواحيكثيرالىت!رضولمإ-ة،مويىاوىب!4الأر

.المداراة

..الدإنيةإلىعاياتاو-رورالمذ!.يةالعقائد)-يانإث*رايى!رواوممن

إرسوله.ومدحهدئهمناجاتهضمنءقائدهأ؟.تفقد،"خسروناصر"الشاءر

أدىكا.؟ظر*موةءسالش!راءأفقضيقفيأدليياأوضحا--:!بوؤد

.وال!وارثللموتالناسوتوقعافاتاظروإشاعة4المكلتولياروحاللزززاإ

يحتذونو،الاختلاطلىدْتُونوا)فضاثلان!دامعنلىتحدثوناءا!ص"رأصو

.)1(والانزواءالوحدة

ما،حد"إلىإزرحىبادازرةعنبصيىةبرقيتواحدةةرؤةومدناك

نةوذهاةؤىمما...ثاأحضاْفيَبرأنفسهـءاإقيوافأالأمانفأءرفي،1ا)ناسلىوجدو

لياستثناء-أصحابهاكانفقد.1)!هوب4)2(4فرؤهيتلك...!يرحدإلى

ءقلا.أرجحومحا-ساكثرأ-)3(!مومهاجض!ملا"لاصصكأ"هيتهماحر

علفيهوأزرت،ا)-لمجوةيةا!دو)ةأدبفي4ا!!وفهأفكارتغلغلتوتد

صراحة:-

كلىةريضهْكلراشدتوكث*تكهعردخواءمبارههباشهجازيغبرا

..عليكليةةريضةتتلكأصبحفقد...إربراإرباالهجاءإصيفسأمزقك:والترجمة

.278ص3ج،الإسلامير!تار:اهـيمإراحسن)1(

المثلضربناوقد،التعصبدازرةعنبهيدةبالطبعالصوفيةؤرقعلتكنلم)2(

إصلاحفيالقوةتستخدمكانتالتيالصونجةالةرقإحدىومي...(الفتيانالأخجة)ب!رقة

الظالمين.اذقاماصتالقتكإلىتلجأوالمجتير

هـ،3401كمابمباطغ،إفيلإس!-اةت13:ا)طولصياليالغزءهـدءتمحمدحامدإوأ)3(

.4؟3ص

226



الصوفية،الإشراقيةخاياتوال!والاست!ارات4إ!ازرابالم!افيمملوءأجهلمهمخو

أص"حتحتىالش!رفيا)فوفنةوذوازداد.إقومابثطحاتوحافلا

.اضصوفامنكلصتصدة4كلتثرحءجزنه،ة

ذلكفيالماعاصفإماملابمثابر4-المغا)-4ا)ن!رقباسثةاء-فيةإ!اوكانت

الأدبرية.زلرات101واالمذهـ:يةبرالخلافاتالمثىحونالجو

إسلاطينواراءوالأكلا!تاساحترامركم-ا)صوفيةبأنالادعاءيم!:ناولا

بعضهوجمتفقد،بدورهمالهجومكلنسلهواةلى-كلة*اإ؟تالك-

اصلية(اوا)ك!هـةة...تهممعتقدافيوسوءًادهارأةكلسالثفيلاعوجاج!مفى

لأواصاوان،الحقإلىا)وصولرتما(*رفةبحصولأنه،رونأتباعهاكانالتي

حسن!اهاج!ا)قيا)فيرقوكإحدى.ا)دليةيةأضراخوااليفالت!ءنهزسقط

العي!ث!ةلل!،ةطاءاالعالمحولوا)!اوافإطعاماب!برادهالاشت!اهـأةا)راز!

.)1(إرقصاعنكفئهموعدم

المشاليخءنءددب!فرحكمةد)2(المتكله!نالأشاءرةأحدانكا

إهيشونكانواالهىرياسادساإةرناصوفيةأنوذحر.زندقتهموأكد

.الأحيانأغابفيطغاة4ظلصليدوءاىصراممنبرأموالأنثشتربراطاتفي

إمثرابابرينوقتهـمس!ون4ر،ودء4راحةفييرهيشونكانواأنهموأكد

وأخذ.ظالمحلمنكلميشتهمن!قاتوليطلبون،وا)رةصوا)صلاةوا)نوم

برمض!معلى-الهحبمريا)سادسا)ةرنفيت*يشعانا)ذي-المتكلمذا5

القومن،نها)ةامهاللةاطدلةةا-أأكا"..اكا.أ.
وو-،س.و.ياكموكريمصودلو3

،51313طهـرانولخ،الأناممقالاتمهرفةفيالعوام-ئصرة:ا)رازيحسن)1(

.-122133ص

صبع،إبايستلإيس:ا)بةدادتيالجوزىبئارحمناعبدال!رجأبويئالدجمال)2(

.387-016صة!2891مصر
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...الأموالمنل!يت!ردواوليبذّرون،إرُبطافيوالحديثا)قرآنؤراءة!ن

لكع!بها.ثسعونلاهمبرءيخما

؟ا،رة!عاتتحتاصوفايررتدونسانواأ:3بعض،مءلىأخذكا

الأ!راءمعلىلمهـوكانمنكلت،مإنوةال.ناعمارداءإ!هوفاتحتودرزدون

تدريجيأإكلكانهفيخر!حتىطعامهكيةليقللأو.ا)نم!راءمجا)سعنوي!رض

إلى"!ابصاصتؤدي41الحاهذهمثلوكانت.ايةمتواأيامعدةأا)طمايتركأن

أطعاماأكلمنيركركانمنكلنهـمإنوةال.الخلقوسوءوا!رتونالوسواكل!

.بالطعاميتخمأنب!دإذنهدونفالمصطعاممنعمامتهليملأحتىورشض،يه

الاشتغالءنوا)بعدوالتوكلإ"طالةواإتومافيليومهرضيغكانمنومنهم

الموتى،عاىوا):كاءاجأزواعليهاوبرمالاستماع)ةفسهويح!!،برالعلم

وانزوائه.ءز)تهءاك!4محافظوابلىصاءة*"الجصكويز

لهموكان...ا(س!داءيرناص"،ممنلهموكان،ميحمهمن!مكانوه!ذا

كلسوشاهذاكانو.نددةوا)زالإلحادخههةإليهـملىنسبومنمذهـ.3يعتنقمن

بهسولاأ!را4وا)زندةالإلحادبرسببالقتلكانفقد،وإهلاح!ملقتل!م

سنررروز(يرفيكَزلدرايناداامةو)أكلرعلىءفصتا.يالهجىردس!ا)ساالةرنفي

مدةجسدهوعُلِّق،جلدهوسلخ(ا!ءدانياليافييمحصلىبئاللهءبد)ةضُل

.ير-رقوبحصيرليرُرَ!أنة:ل

كلرثديوأحا-اله!رىإسادساا)ةرنإخمثاحبارمنالمهافيبانوك

الحلاجّبمسلكلاهتمامهضدهتحصبتةداعامةاوكانت.الغزاليأحمد

(.?)هـألينامابرشأنهةنمّ،الألو!4وادّءأئه

.282ص2-،ران!د2ر28يادلينل!%:حمصنهااذإيح:نظرا(1)



وفمي!رن!لم

الفنية،لناحية

إبجضال!ابمق-أ

!-.فِن--!التيبأب

المفهـوموفق...ألوانهبكلا)فنعنحدرثنايركونسوفالفصلهذأفي(9"

...الحضاريبالفنأسميهأنرأيتماحولسي!ونثناحدأنأي.ائد11

...ذلكوغيروالموسيقىوالتصورراتقشواوا)!ش!4المعماررشملوهو

بثصقيه:الأدبويشمل،القولفنأسميتهماحولحديثناسيكونكا

)نز.اولثرا

نظراًملحوص!كأقياوارثقىإ-لاجاقهاء!دفيعامةبرص!4ا)فنراجوةد

خاصة-إفنوناكانتإذ،(?)لهموحمايتهمللهنانين4ا)سلاجةلخشجيع

)?(173..M..S Dimand:A hand book of Mohammadan Art, p
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ء-دافكن.أذواة،مو-رضياةةسيةاصاجتهمو-شدءُز:،رهم-ةاطضار

إ-لإجقة،اعصرءنذ)ناحفظتةلىالإليرانيافنارواخبرأنإقولاثاويم!

ا)-لإجقةإ-طتبلوحد!اإليرإنداخلبالابتكاررونامةحيأربقلما)فنوأن

وآسياالشامبلادفيتهدوالأصولهذهفأصى:حت...الإررانيإفناأصول

فنيةاضةإنؤقولأذألىضااو؟3".اةرلىقياوشمالممروفيبلإصغرىا

هـذهوأن،)1(المغوليإ*ء!راإلىهاتأزيروامتداهصراذا5فيوُجدتؤدنادرة

كانا-لمجوةباا*ءمراأنا)ةةوندارسويررىبحيثالعظهةمنكانتأء!ضةا

راني.ال!افناعصورأزهى

ءرحلةإلىانتقلةدإ*نااْن)نؤكدافترةاهـذهفنإلىةلماحصةنعارةوإن

.الت!ش

++*

!ر----.ي-.

//:اطض،ريَالفن()؟أ،!؟َ

ء--ء،-ا-.-3،!ص!كا

!حمث-:-ليبلِطماإص

فانجهوا...الاستةرارءرحلةإلىحالا)تركلرحاةمنا-لاجقةاانتقل

عد*3ساوةد.الجسدثدة3وحياكتفق4افخها!ياا!نااإزشاءإلىب!لمتتهم

نأةبلا!ناءاومارسواالمعمارت!طّهواإذءيئاالعمالمنءددوجودذلكعلى

ا)رفيعة.وحضارض3إكز؟ور؟تامدنيةوشاهدوا.اليرانفيا)ملاجقةرسشهر

اهتماماتلهم،انيإريرأ!لمنبلاطهمفيراءضا)ومنءددوجودساعدهمكا

.)2(المعماربفن

-ءاrا7اتأصهـرطبعة(ليارؤرزرجصة)اقإثرصناخدختار:ورلمسنبستيعر()0

2iص،م3891 t.

للهرريةنقله(اتمئرقينالأدباء.نمجهوعة"ةبَارإر.ج.1)فارساث-ر2()

.165!!.م9591صنةَاقاهـرةاطج!ينالمصرا!لأساتذةمنلفيف
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المعصاريللفنتقليداكانالسلجوقيالمعماريا)فنانإذهناإلىذبادروقد

الخاصأسلوبهالسلجوقيللمعماركانفقدصصجكيرهذاانإلا...الغزنوي

إلىوجمالابتكاربهوكان،وغرهالغزنويالمعمارعنبهتمبزاذيا

يمتازبذاتهقاثمساريطرازا)سلجوقيئالعهدفيوجدوتد.)1(كهيرحد

المجسّمةالزخارفواستخدام،مظيرهاوةوةوات!اعهاالعمارةبضخامة

بالضخامةيمتازالمدخلكانع،.وأبوابهاوا-"اخهافيولاش!االمتنؤءة

والمهابة.

بالزخارفالجدرانئنتزهودقيدمناسل!جوقيةاالعماؤرحققتهماأءظموإ/

اسنعمالأنبالغسصليجدررهوومما.ا)فسميةساءأواللوحاتمنالقاشانية!

فيَ-:باكانذلكوأن،)2(ا)*صرهذامعبردأةدالم!طرفيالملوَّنالقاشانيا

التالية.أ*ححورافيمهاوتقدالز!نةا!زماع

ينمثا!كانا-لاجقةالدىالمهطركالأنالمعماربفنالمهـتمونرىو

.)3(ة"الزفيتمثلمماأكرا):ناءشكلوفيالتناسبفي

فقد،المساجدعلىقاصرةلاجقةا!أنشأهاالتيالدرخيةالبخاياتتكنولم

،عدةوأوجهأظعذواتأو4اسطوافيأرراجشكلعلىالأضرحةإناءكر

.ب01ةذاتعماراتشكلعلىألي

صفةاتخذأذياإسياالمذروبلت!ايمالمدارسرناءاسلاج!"اأدخلكا

الماجدتصهيمفيالأْرأبلغالمدارس):كاءوكان.دولت!ملمدعا!رسمية

.251ص،نجوي5نظاءي:حسنينيمالن!عبد.د11(

:زرق19"تماثالْظبركلفطاةبةلةفا،؟روسنررالسلطانةمقبرفي!وحليوذلثرظهـر)2(

.261ص.(-ا!ةر-رجمة)انرلياصناث/ختار:ردنو:نظرأ

.163ص،الابقا،رجعنفى31(
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.)1(المستطيلإ!حنبا-المساجدضأننهاشأ-تمخازالمدارسوكانت.ذلكبعد

تحيط،ا!.ناءوسطفيالمفتوحةإساحةاف!رةالم!صاجدعلىأدخلتوةد

وردهات،اساخةاجوانبمن!كلعاىوادوان،كل-قوفةعقودبها

الذيإصغيرازوارهكلمصجدفيذلكويتهثل.إ،وانكلجانيعا!للصلإة

.ماfro-.053اعاحواليبُفي

رةالحبفي!!توجدكانتالعصرذلكفيأنثمتا)قيالمساجدأكزن31و

كملة)ةمتأضرزمنفيأضىيفتفةداناتالإليوأماة4برقيالمتؤجةالتقليدلى"بكلةا،!

.وا)ةبورالمزاراتفيضاأكل-شعملةالمقبوةا،ربّعةراتالحىوكانت.إ-ناءا

ءتةزووفيثمث،،-ةرب(برست!ىةكَث)فيلثلمثاليةنماذجوجدتوقد

.T()سيانلا

و.ر

...الاْرخالإءواناتذات9اجدالمهبرناءأ-لوبال!!رهذافيأ-خوةد

j!تكاليفمنا)ةصطهذا4لىت!إفىكانلمانظرا...فقطإكبرىاالمدنفيذل

الشكلالهلاليةالطاقاتاستهدلتاذ،ا)-قفصناءةارتقتوتد.باهظة

الثمانيةا)زواياذاتا)قوائماستخدمتوةدهذا.ا)صغيرةمن*أ)قباببسلسلة

دونإلمرانمنا)رئيسيا)قسمفيوذلك،إهباباحصلفيالحائطمكانأحيانا

.10سو

...رفاتجواءنالخاليةا،-طضصةالمحصا!/بَالمساجدفيإترإنوءرفت

المحارثبذه5وكا؟ت.بارزانعمودانبهيحفءراباتمثَلرسوموءليها

.31(المعدنيتقا)برذيالقاشافيأوالجصمنتصخ

،م0491القاهرةطج.الإسلاميالعمرفيالإ!رازيةالفنون:حنمحمدزكي)1(

.18091ص

.بار-يانفيكلبايكانومسجد!نقزوفيحيدريئو.!جداحجيراالمسجديوجد)2(

.63صcسهاوحاشماضيهاانا-رةأنظر

.02ص.نيةارليلإاذلفنوا)3(
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الجامعالمح!جدرانافيَوأهـحه،1الإملا.جمة4المحهارالاَئارأكبرومن

،أشارا"عنا)داخلمنهاةمارولىزلا!.صةالمسجدبهذاتوجدو.باصفهان

مبادىءكشفبعدالمهندصودفحددهاا)يالكاملةالقهةبقةالمطكلتطابىتيوهي

علىتبنيمةدكاملةة-ةهناكانأي...نيوتونبواصعماةا)ملياأرياضياتا

للمعمارءب!!فخرموضحو*ذا،ةرونتةبرفيوتونزمنة-كرياضيةأصول

.1()قيإحلجوا

بررصيانوورجد،كَبايكَانثيشاهء،ودم!جدا)-لمجوةيهةالأفييةومن

دستانأرةرببنيالذىزوارةوءسجد،13311-حر528عامفيبنيالذي

وصمجد6(م5811هـ-553)دستانا!وكل-!صد،13511-ء053عامفي

.)2((50111هـ-005حدودفي)د!إوند

طهرلبكبرناهإذياإسورا..4ا-لإجةاءهـدإلى-رجعالتيالأبرتجةجملةومن

.نه-4ا)-لمطانهذابرناهاا)قيوالدار،م5601هـ=448ءامفي

الفمائتيتكلفتالىا):فلاميةالمدرسةةبرخابغدادفيالأبنيةأش!رومن

موجودةكانتا)يالثلاث!تالم،-ارصعلىروعتهاف!تتفوَّقكانتوالتي)3(دليتإر

يأمنأروعكانتاثلازيناالمدارس!ذهأنرغم!الشرفيالقسمفيانذاك

.4(ركل:يفقصر

.قيد!دهب!د-نيؤ"أبرك!االإماتبرءإتليةعاة:4ابرةوةد4إ-لاجةاأنكما

.IaTص"اذا.رصناخ!تاريخ)1(

.154ص؟ا،رجكلنف!)2(

فينشر،الهراقئالعلسالمجمعمجلةفيبث؟النظابةالمدرسة:نمي!يئسعيد)3(

.م5491عام

.183ص!37911=د1356إفدادحلبع،حلةأرا:بربرا.ت)4(
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ا)ربطوظلت،ع*!تهاعلى4السلاجةشتدهاالتيا،بافيمعظمزالتوتد

.والأسلوبا)طرازفييحتذىومثالاا)سل!جوقيةللأبنيةزراثاًأثأوهاالي

الأقاليمتلثتأزرإلىالصةرىوآسياوالثماملل!راقا)سلاج!4فتحوأدى

.را(إثرانسادتا)قيير"المعماربالأساليب

صنة؟سرالمعارفدارطع(عيىأحمد-رجمة)الإصلاميةالفنون:دبماند)1(

.99ص،الثانيةالطبعة-م5891

.63صة(سى.وأحمدزرجمة)الإسلاميالفن:كونلنتار
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:بواجا3وا/،درا7ؤن

السبوتيةالماَذناستعمالعم-(ميلادي21)الهبرياث!ادساالةرنمضذَ

وكان.ران!أنحاءفيوانتشرت..الارتفاعالشاهقة،إشكلاطوانيةالاس

.)1(العظيملارتفاعهاالمثذنةفوقيؤذنولا،ادجدسطحفوقيؤذنالمؤذن

اصناعةنموذجأفضلدجد-ماَذن.كأ4ا)-لاجةعنبقيماأنالمتخص!ونوترى

منالهلويا)قسمكانأنا-إجوقياا)مهدفيابارزةاالماتومن.الآ-ر

الغامق.باللون!عاا!4المئد

ةسمكك!هفرأةمامثلاثةذاتالماَذنكانتلجوقي11العصرآضروف!

مت!ررةالآجرمنبنقوض/شَتزإآذناهـذهوكانت.بأسةلهالذيعنء:!ا

فيالآجرويرصتخدم:!نه!خاطقتغطيأوأحياناعلمها!رسمتغطّيا)وضح

.برا!زةبرصورةعليهاا)كتابة

.)2(بققةولكن،ا)هصرهذاآضرفيالماَذنرينتزفيا)قاشافياستعملكا

)3(.الآ-رمنالمشيدةالمقابرراح!أبرربر:إءا)ملاجقةعصرفيشاعوةد!هذا

.52ص،انيةالإ-ئرالفنرن:حنءمدزكي)1(

يا)رجوعأنثائهاوسنواتاللاجقةعهدفيأن!ثثتالتيالماَذنأض!رمهرفةيمكن2()

مثورالمقالوrاrص،أصفهانهايهمنار:4وعنواز،ادرو5لاباحثةا)قييمالمقالإلى

الاتي.العدد-انرارآثاربمجلة

،إثرانصايم4ختار:إلىإرجوعناالإثاءوسنواتأشهـرهامهرفةيمكن)3(

.915،016ص
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تحاا!ت!والز

زضرفي-طورإلىا)صهرىوآس!اياورويىال!راق).لاداللاجقةفتحىأد

عامةالأهاقياهتمامزاداقالهرففي.)1(الاْتاليمتلكفيا)خرتفنفيع.يهر

ا)فنفتهلىما)فحنمةا)ق!صورتشييداإوانصرفوا،انبالعصر4خاصوالخلفاء

السلجوقيةةالمع!اربالأسالصةايلافهـيهاتأ؟رو،جدديىطرازوانتشر.المعماري

.)2(مواكاا)صةرىآسياوانررايصادتا)قي

ليالعاصمة(ا)رومبلاد)اص!رىاآسيافيارهماست!ربعدإسلاجة"اا!موؤلى

،والبواباتوا)قصوركالمساجدإ.درمةاالعمازرمنال!ثيرب!اافأنشأو..(4قوني)

مساجدفيوللتجلى.والخارتا)داخلمنا،بانيزضرفةفيا)نرتواستخدموا

وَصَفودد.الكتابيةإنقوشاذلكفي.مماالسلجوقيةا)زخارفأمثلةأبدع!وفية

آبافيا-لمجوقياا)ةحتليكأنالمشتغليناَفيخانيناا)نحتفئفيالمتخصصون

.)3(قادرونىرةبأصهما)فترةتلثفياص!رىا

ازخرفة،انطالجصاستخدامفيا)سلجوقيالعصرفيالمعماررونأبدعوقد

ب!!وكان..عظيمةؤيخةقيءةذات4وحيموافي،آدميةأش!الاكلخهوكؤنوا

ا)زخارفصىناعةاكأدهـرتالهرريا)حمادس/!1)قيرن4ص!الىوفي."لموناًالأشكاكهذه

.4فيإقاشاا

ذاتم!بطة411ا)نجوممض!االجدرانكمموة.شأنواعاافيونالإيروءرف

عليهايرفلبوالتي،ا)شكلا)صلإ.يةالقطعوكل:ها،اللوز؟نأوإواحدااللون

جمعواسكا.ال!امقوردىِاللاشأوا)فاتحوا)فيروزيالأزرق:اللونان

الانيةالطبعة-ام589مصرة(عشىأحمد-ئرجمة)الاسلاميةالفنون:ديماند)1(

.63ص!،(.وسىأحمد-رجمة)الاسلاميالفن)2(

.301ةا2+ص.الاسلا.جةالفنون)3(
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المعدفيقأحمبراوكان.ادةجقةابانا!إةواوالحيوارر4الآدم!"ا)رسوموبرينذلك

وحة.جمالاذلككلدرز

فيما-المعدفيليقالبرذيالخزفمنا،!ىنوعةبيعاتأ*ساااستخداو،رجع

نموأصتاعتهنمتوةد..(ميلادي11)الهبريالخاس!إقىرناإلمى-و"لى

الأدنى.قاشرواإليراننحاءألصا؟رإلىن!اشامنلىصدءَرصارو،عظيمأ

الهجرىا)سادساقيرنافي،1صناعةا-قينتفةداظز!4إفسيةماءاأما

.دمضطرددياازفيرة.!ارواسته(ميلاديأ2)

إفرةاهذهإناخدّفتهماإننقولأنأم!تنااطازطيةلكقوشت!رضىناواذا

-رتيبإكوميله،ا،ةظوراعدإقونّان411عاةاكلرب!دمليتبزئطيةحاصورمن

ا،رسومينالأشخاصسرةةمننسض"تأنويم!تنا.أفمَيةأشرطةقيإ!ورا

مةإساساْواوالهلتنيةواكدلى"ا)ص!ةيةا)ف!نيةإيابالأسهامتألىراًكانالةنانأن

.()1مجنهمة

الداخليةإز-رفةافيهامأدورأوالجصالحبىرنحتفنل!بوةد

ءناصر4وا)كةارا)تورد:زضارفوكانت،ا)-لمجوقيإمصرافيواظارجية

إلىأ-طحا-م!جمإصلجوقياالحةرع-زاتمنوأصبح.ا)زضرفةفيرئيسية

.)2(اتسقانهسءلىيوروالتيهالمغوليإفىنانايمهاروةد..تراءصتو

فيفكانتموضموعاتهاأما.الإ-مانمنأحءيرحداًا)زضارفبرلغتوةد

ومنءروشهـمعا!اءرالأكلأوصور،ا)بلاطوحفلاتلاصيدكلناظرجهلض،1

ا)!ورفيإتحتابرروكأوكان.4الحاشبادوأؤروا):لىماءا،وسيصونحىو!م

التلوينشاعصا.ا)تىصهيماتانحتأرءونأنءنبهتةرّجةدليأ-تانأر-لمغ4الآدب

ثمالجاماتث:-ضرشنوكانوا.إ"،داذلكفيالم!"ورةابصيةإزخارفافي

60ص،انيةالإثرالفنون:حسنمحي!دكىز)1( ، * A.

.201،301ص،الإسلاءيةالفنون)2(
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لهاابهةالمفالحائطرسوممعتتناسقبحيثالجدرانعا!صفوففيلى:-صتونها

ألوانما.نط

ا)سلاجقةح!امأن-علىوالمسيحيةالإسلامية1101!فيفةإزضراذثا؟وريىل-

.)1(المم!لمصينلى؟تا)نحاجواراإءم!يحىجنتينمخااستخدمراةلى

إز!ارفواررةا):با)رسمبر!نأكثنجمعتدا)سلجوقيالةنانكانواذا

الكثيرواستخدم،الآدميةالصورذاتالتوضيحيةا)رسومواسنعمك!الهندسية

كانتاستعملهاالتيالخطيةا).قوشفإن..ا)زضرفةفيوا)طيورالحيوانا!من

ءنصرألذاتهاالخطيةا)ةقوشهذهلىستخدما)فىنانوكان.شاْنأا)زضارفأعظم

استخدمهفيماالعظيما)زخرفيوالجمالالانسجامامجادإلىوُققوتد.زضرفياً

أةصخيةاوالخطو!ا،اطروفالمستدثرةَا)كتابةَاستخدمكا.خطوطمن

.رإخروابعضالمحوّرة

11)الهمريالخامسالةرن!ةذالأوجبلغتفقد4اددسهأزخارفاأما

لوصفيأةخاناأبدعوةد..وا)دا؟رةوا،ربعّالمثلثألصإسهاوكان،(ميلادي

.(Y)بعفعلىرمضيادخالوإويفبكها%ارفالز

اظط:

اررانوفيعامةالإسلاصيالعالمفيكلكانةنان!تا)ةأءظمالخطاطونثمن

المصبوبةوالشهرالاْدبكتبونسخالمصاحفب!ابةالهملاشتةوذلك،خاصة

الإ-رايي!ن.لدى

جنتح!ىفنتقدمفيساههونراط!ناصلى!اعنبرر!اهمإديرنار-الوكان

.69،79ص،الإسلاميةالفنون1()

287ص،انيةالإثرالفمون:حسنزكي)2( - YVY.
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اسه4ركتبكانولذا،اتحلوبافيمكانتهعمقي!رفاظطاطوكان.الخط

ى-كثيرةالعهدهـذافياشمائ!4االخطوطوكانت)1(.4!ا/ذثلي44َ:م!رأ

.)2(الخطمننوعأس:*ينتعلمأنهليذحرالمؤرخاوندياراأدن

والخطا)كوفيالخطهماالةربريالخطمننوءكنالسلاجهةاستخدموةدَ

وشاع،r()ءهدهمفينموهءالى"الأخيرالخطوبلغ"غيرهمامنأكزإ:سخا

.المسشديررةا)ت-خيةالكهابةاستعمال

واحتلةبهاْبةظا)3خطوطَفتةد-مَال!راقإلىا)ةصخالخطانتقلوةد

.بغدادفيب01وا)كأوا،آذنارراجدواجهـاتءلىانه3كل

التيالسلبوقيةالمصاحففيأءهـ!راً-ماورالإدرافبالكوفيالخطتطؤَركا

ابت!رهالذيالخطبهنعنيالإتراتيال!وفيوالخط.تذص:!اءختةأصبحت

بظ!ورتصزوهو.بماءقيالكلالكوفيالخطمنمشتقأالإلىرانيونالخطاطون

.اتابلىرّمنضوحأوأكزفيهالمد-ات

-نتىإذ،إزضرفةافي4ءاي!ته!حونمبنجطالآياتبعضكُهبتوةد

عليهاتمتدإياالأرف-4زضرفةوؤزدحم،بدي!4زباتيةبرزضارفاتالمد4في

ا)كوةعةإزخارفمناا)نوعهدْاونرى.مذهـ"4و-بئريعاترداتبوراروروف

ا)كوفيالخطمناث،ركا.الحائطيةا)ةقوشبعض!وفيأصسلجوقيةاالعمازرفب

.مىرا،نىفيبرأ)؟وبهرف،وع

الجصيلةإكتابةار!نالجمعفياعةابرا-.دوالأوراقعا!إكتابراتابهضوفب

بىلمدادا،رسو!ةا)ةخيليةا،راوح-فارلىماتمنتت!ونأياا)رائ!ةوا)زضرفة

.ا)هـي

.63،'11ص،ا،رجعنةس(;1

44-04ص!إيدنةالصدورراحة)2(

.77ص؟الإسلا!"الفنون،دبماند)3(
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..وا)نسخالكرفيا!ط؟تمنعثبرةأشكالااظطاطابتكارجواروإ،!

الموسيقىثخمح!-مكا،ليكته!اأقياالأ-رففيتامأتحك!مألم"حكماظطاطكان

بذاته.نغمآ،!موخوهوأحاسيسهفي

ثستخدمإرقاليمدولم6إ-لجوفياإهمرافطاورقااستخدامشاخوقدهذا

(.')ا)كادرةالمناسباتفيإلا

النذهيب:

..وةيمةقدرأ-4<-ليوكانالأصانم!ظمفيالخطيلا.ما)ةذهيبكان

السلاجقةءصرفيردأتوةد.وش!لمهالخطنقطفيرشتخدء"إفيناناوكان

التاليةهال!صورفيمستعهلمةواستصرتوا)تذهيبا)زضرفةفيجدديىةقةطر

إ!هفحةاتُملأوأن،4دقيةنجطرطا)كتابةسطورتحاهـأأنلىيمةالمارطىهاو!وا

.)2((ابعىلمثالأر)وتيةا)ةباإرسومابمختلفاظطوطهذهخارج

هذهتمتازو،ا-لإجقةاعصرإلىالمذهـ.4المخطوطاتأةدمتاردخولى"ود

إنسخابالخطم!توبةبأضهاتمضازكاطَم!فلمهافيالورقباستعمالالمضطوطات

التىإرسوماومن.ءرض!امنأكثرارتفاعهاوبأن،الشكلءستطيلةوبأخها

وا،راوح،4والمثتةا،سديىةا)نجومالمخطوطاتهذهفياستعمالهاثكثر

.(بسكالأرا)المتصلةتيةإتبااوخوا)فرة(البالمت)ا)ةخيلية

المخطوطاتأءظموأبردء!اا)رسومبأدق"زيرشّإقياا،صاحفُوتعتربر

أةتتة.أاوجهـةامنشأناا)مْديمة

يركنلم)ذا،شأنأالةنّانينأءظمالمُذَقَبأنتروناسلاجقةاوكان

.21ص،الإ-رانيةالفنون)1(

07،17ص،رانيةال!الفنرذ)2(
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.)1(امذهيبافنوالأدبنا(دصالروء-اراملماءاواءالأكلرسرإدرأذإ4ًءرير

ليضص:واال!ظ!اءتشبمخءنر-ت!خونلاقتا)ورث/!فيالمذهـ"ونحأنعا

ب)ذهكااثص.ةادالموابعف!إفصىناعتهـمفيلاحفاجهـمأنظر،الازدهار)ةنهم

.شالفاضرقوائودوراللازوح!ر

ير:لتصوا

عدمشأفناكلذاجهودفيريرللتص!انايررفيإدليناربمالحراحدءةز-?ت

الملوكفأكزاءا!ليكأ!متح،ليا!،ؤجمهواةرزكىيبلا"اكل"ات2ليولم.هانثار

.ءال!كلراو

فإبق!توا(قيقJا)وءلى4ا،رسوكلالإيررانبةإ!ىىراأنا)هـ*ء"!!-رى

ذهبعا،المغوليا!هصرة:لكلاإ،-ققيالضحىوجهءانى""،1لي!هحلا..الآن

إ"صراأواضرإلىنسه:تهيم!نإ"عهاولىاكلنءددممّةأنإلىالمتض!ىع!؟تإمكل!

اسلجرقي.ا

برفداد4.سهكلد11لياسمز*رفدهـس!4كلالغعههـ-رإخزإرثوبرا-(توةا-هذا

ليرات!واءركلداراأو2و-*د!ا-لمجوثياا)مصرإلى-تصبو!ي،"ال!راقأو

دةةفيلهاالمعاصرةاءربه"اا)!ورءنزقىللاا،ا-رسةهذهوصىُوَر،الإسلامفي

ا)رسمليببأساينزرمتأتلاميذكلأوءان.نهاوا-را)رسهمودوة-(1ونضارالأإوان

.)2(رتهاوأدلىامةسؤجةانسهاالترعبلادبدم!ائيكلاتيمذهب-ابأصشدإروالةصو

.68،96،إفا)سإا،رجعنفس)1(

!:،متوصيحطرثقي"ءا!وتلى-ير:تلاكلتذهكانو.اكأتدامصوَرمائيكان)2(

.والصوربا)كأسومالدثنية

صط،اسابرثاا،رجع:أنظر
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التجايد:

الهجرتيإسابماإقيرناZبدامعإلاواضىحأمستقلاإلصلإمياش!ل!يتضذلم

نماير4إلىيررجعالإبررانيةالكيتبجلودمننكلرفهماوأةلىم،(مي!لادي13)

كعوبهابأنعامةالإسلاميةإممتباجلودوتمتاز.)1(الهجريإسابماا)وررن

الكضابجانبفيبراللسانلي*رفامتدادبوجودتمهازع!"بارزةوغير4كل-تولي

الورقاستخدمواثمءوالجلدالخشبكيرا،سلمونرم!مخدمولم؟مهصالألى

فإإلمجأونالأحوالهذهكلفيونوا3رولم..يهلياللاح'LASب!دالمضغوط

امجلإد.افيإ:ذ!ا

طفر:ا

الخش!بعلىاةباتيةالزضارفوكان.بالخضءاىاطفيرأسلاجقةاأ-اد

بهونعني4كلةاست!تالذيا،!ىدرروحيخي!لىرىب!اضاص!طابماصلجوثيا

سومٌ)-ا:باتاتاجوارإلى-ا)زضرفةفياسض*ءلمتوةد.إص!رىاآسيا

.)2(بيةال!را)كهاباتوالآدميةوالأشكالإطواويرسواال!كأ"انالأيىودعنةءوَّر

:دجالصيا

اقيرنافي..4أصهلإجةاعصرإلى4الم!روؤان!4الإلىرإسبا-ثداأتدمزرجع

الهبريا)سابمإقيرنافيا)صةرىآلص-اسلاجقةاشض،روةد.الهبريإسادءقا

)3(نهلآستابرافالأوق.كله-فلآناولىوصد.إنضأ-،1وابلىة4الأبر-صابرعىخ

134-321ص"رانيةالإتالفنون(1)

126ءا!،الإسلاميةا)فنون)2( - 12 t،267-263،رانيةال!النكنون.

2ص.4الاسلامبّإفنونا)3( VA.
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ا)قيرنإلى!فْ!ا.رجع..?()حدلىثأءلميهاعه!4اي!بر-طمن"هاء!وء4

التيررةالم!ا!دسيةالأشكالالمجموء4هذهزخارفوأساس.الهبىركطإصابما

ا!مجادباويحيط..الأضلاعةا!؟ثيرإصغيرةاالأشكالأو،اغهاةرجميعتثكل

الأحمردرجاتمختلفمنوأ)واغا،ةراءتهار!مبكوفيةكتاباتمنإطار

.)2(قوالأزر

يز:والنطرالنسج

أملاجقة،اعصرفيا):-تصىناء4فيا-اءلمةا4وا)نهـضىالواضحالتقدمبردأ

:تتافي؟تيننيارئيربتاْذلكو

4ا)صصتإيبالاْسامنا!سلاجتهةديىءاالإليرانيونأفادهكلا:الأولالتيّار"!

.والحيوان6ىإماواا)تباترسمدةةفيتتجلىالتي

فيتتمثل4إكىلامهأساليبم!تررةابزبلادفبازدءركلا:افمافيالتيار

الزخرفيةالموضوعاتعنعوضما،والأئرطةاكباتيةا)فروعاستخدام

ا،تم!موجاترسومفيا)ساسانيصهلموبالأتأئرأنمنوبا)رغم.)3(المىاسانية

تدشيجأيرتضاءلأخذأنهإلا..ا)-اجوقيا)مصرأوائلفيالم!المواضىحظل"

تولددليلالسلجوفيالصجادلصناعةنماذجأثةليناأثلىإينث؟نلمدرثبعهدمنذ()1

كانواالسلاجقةأنتظ!رادلجوتيالعهدفيالكتا؟تنكنوإنوإنه9:(عريشني.ج)

ذه4مماذجأثةْلأيدثشاز!هللم-زمامماوفق-أنهإلا...الوةتذلكفيالصجادثخهـجون

.إالصناعة

.941،051ص،رانااثصناحماتار-خ:أنظر

.25،26ءاط،الإررانيةالؤعون)2(

.216صطةإرجعانفس)3(
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الاْصا!ا!إصصلارويةاإز""1("4ا(زخيرفياتجرإزرا4نيجتا""لثْأساوءلمّهتويحل

.)1(أنخيليةااوحوا،را)صميةانزترلي*إتح

كافل!نه،المقدارأءظ-لي!!4سلجوةتكلة-وبماتمنإةابزيوكلا

إصناعةافيةس1،،1حهثمنأءسىّاجوناليلمغها!ذياراخاالمسصوفءاىفى"4لا؟ش

.اءإ-واءاىإفيتياالأسلوبو

الأقصثةنوعإن!وقا)ذينوء،!في1)سلجوؤةالأؤء.ث4بمءال،ليتجلى

الزاهـيةبرالاْة!شةاًكثيريحفل3شلىلمإةمىّاتؤا.ا!مصرهذاؤءلن!!بمتأ)في

4ضاص..الألوانمنةلميلءددأولاف؟نإ)--يط-ارنبراكوإكأا،ألألوان

تجإاءالأخضرأودووالألىوا)."ف-جيثالأزر4ا!داحةأواهـ-4إزاالأطىات

.)2(الأحصرأووالأبيض(الجملكأوَلى)

ذاتكانت-أسلجوقياالازد!ارفترةفي-ىالأش!ال-مريمصشأنوء

فيسهلمصأسلوبذاتأصه--توزطورتنهاأإلا..سرة3شأ:ت*رجةخطو!ا

.)3(طهاض!(ون!مبابوااة"،1و!يضلالأش!ا!ءالإزقيبأدىله..اء!اض

..اط!رمء.يرةبس!طةاإ:سو%اتكانتأصملروثياإمصساأوائلوفي

ذاتهـيإء،ماالأةصشةأحبوكانت.وت!ئ!دآدةةأكزمرسهوإكتطؤَرتثم

ذانهالوتتفياص!شموةدءانواوإن،4اللُحهلىدالمت!أوالمو!وبات-جا

،)1((الأطاس)ا(صي"انكلنجصلمةأضرىوأنواءأةإو-،يناذاتالأقمشة

مم!لازسمحا.011نه01-لىأصأ..
اقياا)رسومرؤلي"ن-.-و،"ءوربتعيروير.حيرريرر-هـلس!يب

أماجبراءدليدةميدناشتهـرتوةدهذا.()ْواحدإهاتج!فيإلي،انظرإذاإلاءلميه

)1(

(2)

(r)

)4(

برصالإسلاصةا)نحنون

.174!ط.فارسرراث

.262صةالإسلاءبةالفنون

.174صصا،فا!ساثزش

ا.9iص"إيرراتصنا!إخمحار
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حواليوهـناك.4واطررررإ!وفيةوايةةالقطا،:مموجات!نحهـيرةكيات

وهي،ا)ريفيا)سلجوةت"إقيورافيوجدتا)فاضرلىراطرمنةطعةخص!ين

الإنعسانوصورالكتاباتأدا?ءوعاتقي4تاكلةتيةمهارةإلىتشير

.(1)تنااولحىاو

منةجمر31وا.ا)قديمةورالعمىءنذران!فيم!روفأفكانالتطرلىزأما

نكلرفلااءةضا.4ا)سلاجةاناخقفطالتيررةالمطالأقمشةعنتخحدثالمصادر

.)2(4را)!مفولةالدوة:لصىحيحآفيأزضرآلىز-عارةممارّزنيةاايررمة-وجات

:جاجاك

الوصولفياع"الم!ونجح،ا)مم!اجوفيالعصرفي1)زجاجصمناء4اهـدهـرت

اذياا)!حضريا)"لمّوربهلىماطَونا،ضغوطالأبيضإزجاجامنضرتإلى

ر!ىخاسلجوقياا)فهصانوكان.1)في.طصية41ادوافنانيرفىعلىمصرفيلينتجكان

وجدتايااأزجاجيةاكالسم!4..مثلاحيوانش!لعا!ص!خيرةزجاجيةتحفآ

.ا)ريفي

ويمؤَهلي!خيالهبىشاسادساإقيرناءشذراسورإةإيمئيا)زجاجوكان

إرياقيةوعالمصاظزفزخارفت!ث-44دةيةزخارفإليهتضافثم،بالينا

لياسورعلىةاصرأ"!بالي4را)تمولي"قولم.الموصلفي!ء4المصى4الممعدنيوا)شحف

ظ،ء!كا..وساوهإريوا:دونهسابوهـوسهرةوهـ!دانَشيرازإلىتخطاهارك

.()3ا)"لملادهـذهفيءلي،اعزا)يإ"صاذ!افي

56ص،هاضروحاضيهامارانيرا(1)

ynص"انيةالايرأعنونا)2( - Yro

.52:1620262ص-،يةرالإتاذأفنوا)3(
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ضغطمنأزضرفيةاإ!ناعاتاأنواعشتىا!-إجوفياةنانااستخدموئد

ا)رسوممنخليطأفةضرأزاضوعاتمونتوكا.كللمةوفةوأسلاكإروزووحةر

فيالآدميةوا)رسومبل،الحيوانورسومتمابات31واا)تباتيةا"روعواالهندسية

.اللأحيانبهض

:افئف

ءجيبأ،ةليأرت-ةوار،أةخاراصناءةت2انلإلىرا)سلاجقةح!مظلئي

إمصوشاعنزوهاورا)قيتهممهاروالهرا!ينالإليرافيينالخزفصناعوأظهـر

وا)زضرفةث4الهبفيصال311غاثةليدهمءلىا!خاء4اتلثفيلمغت..ا)قديمة

.)1(سايموذوقخصب!العنوكأت

ملركمنأع!:،موءنإ-لاجقةاظلفيالخزفيكأبأنا)قولويمكن

.(2)الإطلاقعلىوأف!رهاالإسلامىالخزفأنواعأروعابت!رواةداخوارز

انواعكلءرفةدامبوقياا)ةنانإنلنقوأنأم!تنا..اصهفيااسنثنيناوإذا

.)3(العصرذكفيا!لىزف

"َلاخزفصناءيةأسالهبءدة-دةءدبلادفي-ا!-لاجةةازقنوقد

اخوعاهـذامنوتوجد.فورةالم!وةالمحزوشأزخا!تاذاالخصزففأنتجوا

باسمالمتخص!3يئ)دىت!رف..4تشلةأماكنفيءلمص!اعثرجمهلمةمجموعات

.)4(ا)رثفي"ا،!اخانتات.تزخارف!اءةرورغماوهي،(الجيريالخزف)

Chinese)إ!"يْافالخزذلكجانبإفوةلمدوا Porcelain،)

.141ة131صةاناثر!ناختاريخ،230161ص:ا،رجعنفى)1(

.181ص؟الإسلاميةالفنون)2(

.176ص،رالةالاالفنون)3(

.184ص:الإصلاميةالفنون)4(
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ص!ناء4ازدهاروكان.راكناْاللعابذاتالةطُّةباسمالم!روفالصينيوالفخار

.)1(ليسارهاأنظروحدهاىَاكبراالمدنفيإ!+فياالخزف

وأضرهـ،المةركةالزخارففيهااستخدموااظزفمنأنواعآوانت!جوا

تاتأتباواإطيورَاعليهارسومهـ3فيواستخدكلوا.أخضرأووزيفيرطلاءذات

،(لةيخزفا)ردءىالخزفمننوعااأنتص!وو.والحيواناتوالأساك

أورإراءنأروط*يرتناحبواا؟ة!مواو.حقااداف!رلأصاءوواحدلونذاوآضر

-.نجيروزيبرريقل!ا

،(يتور)باسما!لىروفة(ازالأكو)ا)هـمهلمجوفيافا!لىزتأ؟ماأرقىومن

.ملتورةنقوشكل"،!االخارجيعلىتوجد،ءطائينذوالفخارمننوعوهي

والكاسات،(مصن!يائي)باسمروفالمهأفخاراأيضأأنتجوهماأرتىومن

.ا)خورتغييرير-نفسهاتلقاءمن-تتلفةمننوءةألوانأدي-5ا)يا)شفافة

شاعوتد.المدهونغيرالخزفمننوعإلىا&لمجوثيالفنانتوصلوةدلم

البارزةا)زخارفذوا)توعوهو،ا)"راقوخاصىةالأدنىالشرقفينوع!نه

القمع.أوطا،لىرلةباالمصنوعة

وال!رمهيى،)2(المؤرخا"رّاقاا)فخّاروُبردَال!لمجوقيَإممراآخروئي

ثقيلةةطمأزختجالمدنبهضوكانت.المتعَددةالألوانذوإفخاروا،يالمعمار

دموصل..ةلملبرروزفيوا)طيورالحيواناتصىورعليهاحُفرتةدملوَّنة

يّتها.ضىأربكَحتا)صاخإليه

لمص،الاْو4الطبه:ء35135برإد-يدر،اءرابلىوفةمهرفيالجماهـر:وفيالهير(1)

.272ص

صنحها.!خلتارتاإثاتحفهمليؤرخونليمفالفنانينكان)2(

إلى:ذلاثفيإرجع

.R .L Hobson : A guide to The Islamic Pottery of The near east (British

3291,,Museum)London
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افيالأوءإ!زضث!ةد(متيا-ور)ا،ف/خماتأفضلأنالمتخص!ونىليرو

.(1)ا-لاجاتةاء"دفي"ثراإنحضأ

المعدزية:التحف

نءعمربرداليةم3701ءامفيإليرانشرفيإ،!ا)سلاجزةو!ولانحا

نانوةزرشفقد.الإسلامية4المعدفيأخحفاصناء4تارليخفيا*صورأهـىأ!

جدردةوأشكالبرزضارفوا)فضيةوا)ذهـ.ية4لىالبرونزالاْوانيالسلجوقبالعصر

.)2(،ةتجا+اأمدزطابعأوا)ظرفوالدؤ"وا)نحخامةأقوةاكانتكا،رةكلبت!

نتكا-وفض"صةذم!هـيّة-ا)ةفيسه"المهدفيةالترفبأنإةولايمكنأنهغير

إرخيص4االموادءنالمم!ءوء4الم!دنيةبرترفدءنياًكانأمصراأن-!نثي،درةق

.)3!رصةلأا-طانحااونزولبركا

الصلةوثيقأ!لموبازخارفافياستعملتأقياا!!كاءيةالأكىاليبومن

إفض4اأوافضةا.قاللوحةءلىإرسمُالىحُةرأنوهو!(إةيلّوا)بأسلوب

اطرارة..رتفكلكلرءبّالمرزوزةخطوطهكثلى-صبّثم،برالذهبالم!مزوجة

،ذاردتبروبعا-أنشادهـ.اوملحبريت3اواوا)-ورقوا)رصاصإنح!أشامن

ةةافةضيتةأرءاسدأصوبحفبتأوزط!حِيفي!ا،!ءحاللوحةزلممهقوا،ركب

ضوحاَ.وودؤةبذلكسهما!ردداليزو

-طبية!بأدصإ.أرضأإزضارفافياست!-اتا!يا)!خا?4الأساليبومن

:إفبرا)رجوخوذلات،أصلاجقةإأتجهبمارتعاثفيمحاأءبرتفاصيالى.ءرفةيمكن)1(

ماضيهارانات917-177ص،رانيةال!الفن!ون182صر،الإسلاميةالفنون

.64،65صةوحاضرها

.431ص!؟الإسلاميةالفنون)2(

.017ص،فارسزراث)3(
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وأاتطبيقوا.اذهـبوا4إفضبا(فينهـصا-3)إهما--زأوأنحاص!واونزا(بر

عاترسوم-ةرامهاتوازضرفةافيلىقةطرإت!نميتاأوإ!ركيباأوصصرتالتر

بقطعارسوما!ذهتؤ)فإيااثةوقاملءثم،(خشيأو)دفي4لصطح

.4ةحهأغاتصادةمنأ!رى

سومإشبانةا)زض!أسلوبءلىإتحوفا-ط-يقصىناعةازد!اصلىقضولمءذا

..الإتقانفطرفيرخمطورالأخيرالأسلوبظلةقد،ةالمرفور4ا(هـ-ط

القرنينإلىصخعهارفيناريررجعشماءدءلىا)ريمدلىتةئيحدليثأعزوةد

شماعدوتث:4أبرونزامقكل!ىخوء"ا!شماعدومرذه.لىجنالهرروالساتإسادسا

،)1(الأسطوانيةورة"خهاأرجلالثلاؤ4ذاتبؤاءدتها4إشبابعضا)فاطميالعصر

وخفةوبطوطا،ةنحوروالمص-4المضرةفهابرزخارءتيّةنهابأءت،1تامتازوإن

نها.وز

يق،والأبار،اض!كا"داناتامنآعثيرإمصرا!ذا)نا-ركوةدذا5

ا!تماثيلجوانبها-رينالتيالم!دنيةوالعابات،والز*ر؟ت،وا،:اخر،اياواإر

،سولكؤاو،تفياإسلطااو،رقوالهواو،ترلمسااو،تبالغلااو،ةسلآدا

،المحار%و،والةكات،إنررساوءدة،والملاءق"ةإ!كيزاواللعب

.والمتلمات

:4إ-لاجةاعهـدفيالمعدنيةا)في"يةإخمحصفابانتاجاشتهـرتإياا،دنوكلن

ضراصانهـمقاطعة)اةهـرةءرو،انسج!ض!ربونيسا،يأرا،رو-دان

.ير!رصوو،!لصلمراص!4خما)قال!رادبلا(عصو.،

عام؟لقاهـرةالهرلييةالآثارادارطغ-الفاطمب!نزكنر:حسهنمحمدزكي)1(

.241-923ص"أ3791
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.*،/القولسر.فْيِ

--.صص.َ--.!-+---31خ55ثِ!-

!4َ.والفرإنثرا:بشقيهالادبب!سهلكايس

.--ور----

:"تدبا)ملاجقةعهدفيالأدب:ثايؤدىالتيالةارة4اللغةراجت

فيتسذلكإذ،لهه4عاصصإررانية!دنأا)صلاحقةذْ..
..01اعا.الاول

ا)فارسية.هيالأ!لميةولغتها)سانهابيثةفيةخاصهوالش!رعاكلةالأدبراَ

إجلادالغةافارسيةااللغةتكونأنعا!أسلاجقةاحكامإصرار:الثافي

ولغةارسميةااللغةهيا)-لاجقةعهدةبكبيةالكلروكانت.الكتابةولغهَا)رسمية

قلما.بهاوروقعونرامينإةابهار!دروناورلمهينسلاطيزوكان:الكتابة

الدواوينفيإكتابةاتكونبأنأ!رهأص!درال!رشعلىأرسلانألبجلس

طريقفيَحبيرأش!وطاَرفياتاراهذاكلنذاللغةهذهفقطمت!ا(قيدا6بادي)

ملحوظأرواجأالفارصيالأدبراتإفارسيةااللخةكأواج%انبوإلى

مما..إنثرواالفمصربدانينبإ*،داذلكهـهـلوا)كتابالشراءجهـود4كلرجه

ب!ولةالفارسيالأدبركائزبأردبهميله-ونوكفّا:كاافترةاهذهش!راءجعل

محمدشدرجمةةْ(اناثروأدإياتاءشهرتاريخ)العجمش!ر:النعمانيشبلي1()

.941ت481صر-13165اناصهـر،الأولىالطبعة.كَيلاقيداعيف!رتقي
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المفاصدثصتوإقيا4والمعنوثاللةظيةماتالمقدأعرشهمأماموتكتحلةويسبر

.)1(ا)نزوإخظمبا،زرلمقةجمماالمفاهيمتبينو

وجودكانإذ،وال!تّابالش!راءكزةفيال!خلماءتثجيع--ببوؤد

يرفضلبلاطيكنولم.إرياسةاإوازمجملةمن3بلاطافيشابوا)3الث+را+

واجتذابهمللأدباءهوتقدلىر"نريى"صلإتوإن.إقإطراهـذاعنإلابلاطا

منعددايىنمرعي!نفةد.وبلاطهنويالغز"بمحمود)1نا)شذكأَر..بلاطهإلى

وأغدق"وترحلهحقةفيللازمونهكادحينءصرهفي،ورلىنالمفالش!راء

.)2(اءا)شرملكبمثابةوجعلهالشاءر"المغزي"يهـمرمنواختار،لجهم

كانبعضإنبل،ف!بالأدباءيحموذا)-لاج!4حكامليكنولم

الكندرىالمككعصيدوالأدبلل!لممأحفا?هـ!ينوزراءلهموكان.%أدربليغأ

رينالوزهذينوجهـود..الأدربالدالما)طوس!فيالملثونظامالمثقفا!الما

.r()والأدبال!لممميدافيفي-ت!رلا

ركبةالإجادةالأدباءوحاول6الإنتاجزادالأدباءوكزةالتشجيعوبفضل

والمجد.هـةالشهونيلكلخافسي!مإ-زوممدوحي!3بأفضالارالاشفي!ت!م

مشرقفي-العصرهذافي-ءصورةإفارسيةاالأدريةاعزاإرت!دولم

هذهنشأةأنشكولا.وغيرهماوآذرلييجانا)*راقإلىتجاوكأتهبل،إيرران

.إكتاهـالحدداوإش!راءامنءددإظهورصىةا)فىأتا-ةدالجد،دةا،راكز
..ر!

فيهازفبر؟حة.المفتوددوالافيست!ا!سيةاريجمَهو)فا"نوكابُاسلا)كتااو!انعثررالم

.325ص2بمةاناليردرأدبرياتفيتار:صفااللهذإ!حإدكتورا)1(

.914صةش!رالعجم:النعمانيشباب)2(

.601صهـ،1321اتطهـرطبعهَ،راناأدإيا!فيتار:شفقزادهرضا)3(
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أدب)توبالم!الأدبجوارإلىالعصر!ذافي4ةالمدليأدبظهـروقد

الأخيرانالاْدباننوص.(امثباأدب)اشفوياوالأدب(الحاكةإط:قاتا

هيجدلىيىةظاهـرةورذا"4المدليأدبأزتjوؤ.أسابقةاال!!ورفيروؤينuم

)ءأثيرالمدنآدابخضتوإن!)1(خصاثص!الهامستقلةعءيئةالمدر"4ظهوص

.ريئعرتضجردونإ-إطانيةاالآداباظلتو؟إ:لإطاآداب

إهمرافْيورواجهاَفارصياالأدبدازرة-وسعةفيكذلاثتهببومما

وليس!تخدمهماءالخانقاتفيمتفلانكاناافارءياوا)ث*رإصزاأنا)سبوفي

المتعملةالفارسيةالل!4وكانت.ومردارتهـمإناسالإرشاد3مؤلفاثي4إ!وفيا

العامة.برينس:.لمهيرسلاثييا)ضارلأدباج!لمماخالجههمهاليفي4طليسهإ*ة

انمارصياالأدبداؤرةا-ساعءواملمنعاملابدورها،ذهيالصراعوكان

درعلىإفارةةا4باللةال!لمميةا)ء-بتأليففي4نهضأوجدفةد.ال!،دذللثفي

من3وم!تقيدامذهـ:،ماوذضعىوء3ءاىارداتتضص!..اإذهـبأورل

.ىأخيرجهـ4منهمومعتتداتهمومذمه"،مأنةيهموامثداح،جهـ4

الذيالمحدودء.ط،صاعنريا!دوا)نثرالش!رضرتا-لإجتةاعصرقيو

.بيجانوآذراقأ*رافياجاور،ركنالهبروالحا.حسابرأراإكأرز!نافيءلميهناعأ

ن.ءدلميىةوزرحء"اتأ)فاظأد!يّةاالاةجةفيدخلتروا-،ء.اإزروعاى

.ىأضرنيةايررإءاليةتلهبا

-ستعمللمإقياإكركه!اتواالمثرقحلمماتبهضفيانفيذلك:زهـمص-ب

إكأباضرراًئناراهفييخفيكانرالأكلذلكأنووا!ت.دةالجداحيإ:وافي

انمارءقي.االأدبإ

إثتهوهءهس،الفضيلةشاءرال!:-وينظا.ي:حننمحمديمالنهءبدالدكور1()

.06ص،م4591-!3731لأولىامةالطه،ةهـرالقا،هرشهو

ا)ريى-يةاذإءر!-ةقياطبرالثالثالةرنأواسط.!نذأصبحتالتياللنهجةهي)2(

والأدإية.
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وا،ر!:اتداتالم!ركلنب!شيرجتهضز1ةلى!يةا!فيأراللغةأنذلكإلىلىفىاف

وزتجة،المدارسفيال!ربريوالأدبإ*ربريةا4الةلتدرليسنتيجةربيةالكل

و-ريباتهامةردا-11كلل!دلاةفيادةبيةال!رارافيءلماإدائماءالأدليالاطّلاع

ال!رإيةوالمتونالأش!ارمناًح!يرجاز!اًفاون!ةهـؤلاءكانوةد،مراتهاوت!

وا)ةظم.للكضابةأساصي!اكشر

راب،"!وزرا!اا-SJ4Lالاست!!ىءك4أفىأرشافياروربيةانفوذرقتصرولم

وجهحا)سالمابحكاستخدام،4المة:ةؤواءدمه!منالاةةادةإلىذلكتإوز

كلنكفرآضرفينيثالتأءلإءةض!حوو،إفارسيةااءدا)ةوخلافعاىإخسيرا

ذللث.أمثالو،إ!فاتا

)زوملاإدخيا"اإ*ربريةااتإت!:"َواإشي:اتوا3ساصاتإابرمضا-وكانت

-أضرىعواملإلىبالإضافة-4ءةت-بءا..اوفةمأكبروكانتبرل،لها

".نأةانياا)ت!فش!راءأش!ارفي4ما-وظابتإصلىلىدة"!اريم!4لهىيبرادإ

.)1(فيا-لمجواامصرا!-ابءنشاَتوقي،اله!رياسادساا)ئرن

لهذاحصأةأنةممههممنهم،لىقيرو،إحىنناالمذهب4إسلاجةااعز"ااقانوح

فيسص:-اً..أدلي:يةاب!دادخلإفةبهوةإتحويا؟انهموإ،للإسلاموحهاةالمذهب

عاىبرأ)شاليوالإنعام!ا)در:يةبرا،ظا!رالاهضمامو،بغدادإلىح!اكل"مت!رب

نوليتصداذليناا(طلابوتشجتغ،بريا*رانال!ااأصصاباملها?نواءالأدليا

والأدبإفضلاحلإةءنتءارثكانواالح!امهزلاءأنءمر..ال!ربيةلدراسة

إءلمهوالكلالأدبراءمنح-*!ءددظ،ورءلىهـذاشبخّماوةلى.أمصثنأك!هـهموكان

.(2)هاغيرءنأ!ثربر!4برال!روشهرواكه!وااذإنا

2صر2-،ايرراندرحاتأدلييرختا!(1) YA " 2 YV.

تي،رجابا!راسقااءبدب!رشوأ،كبرزضإااح!ىنتءا!االح!ىنبروا:لاءهـؤرأش!من2()

قي=مخثهرالز،اإيداني.يَرزاسته%ازعرر!أ:وتالكاشائينوانوشيرا،الاصىفهـانيائئالطةر
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كنالم!ارضهبهضعه.دأنا)نحرذا5عاىا(ررربر""4اللةرواتعننتجوةد

.)1(إ!ىرفواإنحوافيال!ربيةاللغةكتبنشرإلىللشعوبية

وجودفطافتوحاتانتيجةوالاليراني؟تال!رببرينالاختلاطتببوقد

الذىاسدرياوا)نزانظمافيواضحتغهيروظ،ر.علصيوارزباطأدوالطاختلاهـأ

،بالإطنابالإيجازفضدءَل..ات،راوهـاءوماضراساتخاصأوقتهاكان

ا)تظمعنالمأخوذةالاستشهاداتوكثرت،فيهاطولاإالجهلذصروتحؤَل

الحكاياتوإيررادالأمثال!ضربةاشرليفةابالآياتوالاستدلال،الكلربركهأ

إفني.اال!ربنزبتقليد!وحيبر!ورةا(ءربية

والسجع،والموازنةتهاتاثواوالاستعاراتاءناياتااستعمالكثركا

وكلر!بانحمبديمقاماتذلكونموذت.العموموجهعاىالبديعيةوالصناعات

.المقصودالمعنىاختفاءفيا)!كاعاتكزةت!ببتوةد.)2(نامه

:!:،1،ذلكة:لمكل،ودة!كنلمأشباءا)ةارسية)طتخاقد)و

وءيرها...كتب،دحدو،مخد،خُصهَها:مثل،بيةالةرلجموعا(1)

ها.غبرو..جتصلا،مرع،نجل:مثل،بيةال!ردرلمصاا(2)

ا)نزفيجائزأن3ثلممماال!ربرليا)ةظامءرارعاا،نوَّنةالكلمات)3(

وغيرها....م!رمأةعزيرزاً:مثل،ا،قديم1الفارسي

حديثذكارأومثلإلميرادب!ارقصدأندونءربيةجملاستخدمتكما

بهتختصطرازأا)فارسيةالجملةشكلواتخذ.فارسيةب!باراتإلحاتهاأو

،الأويوري،الس!روردي،ارازياف!ر،الىالغز،الطبريمىاسثيخا،الطوسيالثليخ=

.زيالتبروخطيب

،طهـرانطغ،نثرفارسىتطورفيتاريرا(جلددوم)شناسىسيك:بهارتقيمحمد)1(

.65ص

دص!،المقدمة،السابرق1،رجع)2(
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بعدجا(صرلالمفعرذحرأليناؤر.ذلكة-لنادرأهذاوكان،ربيةالكل4ابما

وردونالكتّابوكان.الاعزاضيةا)طورلةالج!لوإرراد،والفعلالفاعل

ابتكارءنأولل!ربية-قليداإماالمجهولبصيغةوالمضارعَالماضيالفعاين

لل!ربية،تقليدأا(خأكيدموضعفيا،في*ولا،طلقيرستعملونكانواكا6صرف

جملةفيأو،لمةالجصبرةفسآضرف!لبةرلىةةالجملةمنالاْفعالويحذفون

ا)ةديم.ا)نزفيبحالاًجائزثكنلمالحذفوهذا.ءلي!ام!طوفة

نأ.أحيالمةالجهمنة-محذفإلىثمصداررللت!بأقيةُْ-تبا)ممااكانكا

فيدلىيىالماضيافعل"اف!ان..الأةمالاستعمهإلفيقيدإدحدثال!،لىذلكيوف

اوصفية؟اإ!ىيغةافيلى-خمخدمالماضيا)فعلوكان،للتأح"يىالمضارعسكان

.أعثيرا،رخما،صدرندولىورنواوعا

إ!مةةار؟تاب!ونليطنواوكا،ريآءرجصمأي!صعونهانواف!ا..ؤرالضماأما

مثلا:لونفيقو،ا،م!ودوا)مددوبيهتوالجمعإمددافيصهوفالموو

يديرزحىجننواوكا.معتمداندو،سوارانندليثانا،يانكلاهـروصهاقيان

ير،3التياءا)"ددبعدو،ضبفون،المكلدودمونليقد..واحدعنإ"ددا

:مثلا!فيقو)ون

:(1)لى-تتنى،ريعستكلكلطغلا

وكذلكةالىجدأساوبأإتشاانخذئةرالكلللآداب4إصلاجةال!هـورجونتيجة

دةاض!روا،المت!افا)فنيا)نزأ!ىلموباتخذةدةإ)نز.للش!رإ"-:4باالحال

نديالسهرةءرونيحةظاميئشخصأأنحتى.)2(ال!راقيالأسصلموبزخ

عن-الهنرريا)مادسإكأرناكلت!ففيالمؤإف-كضابهقييرخحدثح!ت

وأدربوح!يموعالمعلمعلمنلىتفيدا!ذيَذلك4بأزر!صفه..ابدتبإكاا

.8V-07صط"إقال!ما1،رجع)1(

.935كلطتالسابقاإرجع)2(
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علىجبليوو،فنوعامحإ!ئيمى؟!اكاكلنعددءأيعسمصاليذعرثم.ءاليهبق!صا

ذعرهممنم!ظمأنونلاحظ..لمملىكأرأأنالجودة،نشداذياالكاتب

.1()بأءركانوا

لميىمب!لىيرو.!ةقةدالحدهـذااإلييالرربالأدبء)امالاحتأنشكولا

الةرءلىكفّأببحوأص!.دقاثه!اوؤ،مقواءدهااسةودش4اةارشازشبُّعمن

الاْف!الوبعضوالأدواتإطإروااlaءفجصا-فَهـ3طَءربوكأنهم

والاستشهاداتوا)مملماتللرلىونتهجة.!ترر-آاللغةرقية-ركواؤلى-اكأارسيةا

بعدتلأنإ:تيجةوا.المعافيوغمضتاتا*هـاراصههـتبيةالهروالاستدلالات

إ!ة.ا!لماإفىارسيةبراءيرفشىءنو.-ودفزة

بلادوسازر(4ةونص)فيَشاعةدورذهإصورتهأكأاهـسياالأدبأنغير

فضلاءأدباءأدياراتلثضرّجتوقد.(ةس!انأركل)بلغحتىإصةرىاآشا

راحةمؤلفاونديأروا،اإرواسلاجقةتاريرخمؤلف(بريركطابن):أمئال

وتجم؟فيهماوةيهاكتويصاحبا)-لمخيوءوردثا)صرور"و%ا)حىدور

ههـ.غيرو..!ادالكلص!ادكلرمؤلفحَيازإرا

وج!ذا.العلمفيهابعض،موتلقّى،إقحمهماخطن!يةامنا)سلاجة"استةاد!ا

جوهـريأمأةيركؤنا)هـهزنطيةوالثةافةإ"هـزنطبااك؟رء"اءسكلنثيرا)3أصهبح

.)2(ا)سلجوةجةالحضارةمن

ا)فارعوالأدباذهـ:ءةاإمصورامنسهنرروءكلسملكضاهعصرمت!!وهذا

أدبية،!راكزعدةضاءتيصنبربموتو.)3(خاصةا)فارصيالش!روعامة

.والأدبأملماتوز3برةال!اكلرا،كبَاتمنكثيرالوصودمنوزالت

.13ص!!إ.يىنطبع،مقالهص!ار:سهرتندممطءروضينطامي)1(

.97ص"سفاشزراث)2(

.841ص.لبماشهر)3(
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:*!اينياكرلنتر؟-

حدثتا!*صرورذاففي.."إفنياانئراةرن"اسادساائرناتسهىأنيجب

انإلىرفيثماسانخىرفي)1(الأ)ةائيال!نصرظهـوررسببانإلىرفيح"!رةثورة

رفهمونمنكانوا،لمّةأنإلا،ا(مصرهـذاثيتّابا)3كزوتد.الإسلاموبلاد

ا،بال!اتإلى-ا(ش!راءشأننهمشأ-مضطرينليلمجأونجعلت!م،!نهما)نثر

.الممدو-؟تضاءروإ1)سام!ين1اهتهالجلبذلكو،ئقاطقياإكبوئهـممنأكثر

المة!ودو5%ذلك..المكلفمنأكثراللفظعاىير"صثاهتمامهموكان

.بالثورة/

:باوأوغاوصا!ىةاعاتااست!صرالاإا)فترةهذهنثرفيءمدواوةد

.عامبوجهالأدبعنكلاكلناءندذعرناهاا)ي)عىورةرابيةا)،رعنالأخذ

وا)صراحةالعاليةوالم!افيباطقيائقالاهتمامءلىمأنإ-هـالان!ولأنبااويم!

الألةافأوذحرةا!وراوصياغةباللفظالاهتصامإلىتّابليال!أدىدداللفظية

والإطنابثيرةا)3ناياتوا)3لىلمةالهزالمعاقيواستخدام،ح:جر-؟لففي4الكلربي

ذه5وت!ى.4بيال!ربم!رفةا)فضلوإظهار،هدوا)زالتديّنإلىرازووا)صمتر

..)2("ليالمعارقيأ4يرةطر"أو"ا)فني1)ةكر)1راسم-الةرنذلاثفا-الطرثقة

السلاجقةءصرفيإتهاكتارغمالمؤلفاتوبعض!:شفقزادهرضاتولُذلكيؤكد)1(

.!...فيآضريئمعاصراءأءروسلاطينتمفجيعإةضهل!تقد

.642صهـ،ا132انطهـرطغ،انا-رأدرياتتاريخ:أنظر

-(الثيرازكطقالو)الغزنويالحميدعبدبئمحمدبئنصراللهالدفيحميدلم!اليأليواهو(-)2

yov71-السلاجقة



نظاميءلي،1وصصارررولتهطرأفّخوةلى،لينالآضرفتألهعاىسابق4تأليةلأن

المقاماتصاحباَديناوحمبد،مقا)4جى"ارصإحبا)-مصرةتديءرو!ي

صاحبا!وطواطورشيد،الألهابإ-ابص!احبءو:وء!دةإفارسيةا

هم.وءيرا)--ر-لىاؤق

استخدمةدإنثراأنالعهـدذلكنمبإن!!لى"االاَزارصطالكل"كلنورتفياد

لفارسيةباكتبتةدعاهـية!.أوأن..يضىدينياوطرقمخشإفةءاتضوكلو

انةصالهوذلكفيوا)-"ب.ا)-ابقال!ءدفأاأزظيربكلنآكثيرأح"!!ه!رة

منا)ركمفعلى..و!ممذا.لييةلل!رال!امةوهىكأانهـ-إيى"أبهدادءنإيران

والاختلاط،كلهافي،1بريالهرالأدبرم!!وتدريصرإداراإذثاءئيأضويهخا

إلا،ذعرناهاذياإ:حواعلىوالةأرش"ال!ر.يةبر!نحدثالذقياص!الامنْرو

وةلءَ،ا)فيارسيةتب31باأكل!ماهت!منزادواأمةوالهوالعا!اءالأءراءأن

سيرالفيفيةارسيةمؤ)فاتفظ،رت..ال!ربريةا)كتبإ!إ-ن!"يأ-!يلهم

وغيرها.والل!4إنسدفيةواأأنجوواوا)رياصاتوا)طبإنحلواوالمللإكأتمهوإ

فييحدثكانماصء3على،4إغارسببراألِّفتةدخالةاركتبم!ظمأنكا

أع"شأضر!فارسبةتاريخيةتب)3نواةاممتباذه5وكانت.أسابرقةاال!،ود

.لاءشموو7لاأص

كانتمؤإفاتهمأنأو4ةإعانواإ*ربريةامؤ)فييأنذلكم!ىو)هـ-ر

..أترح-ءيةارصىلأكلنهمممن-بية)*رباإفيينالمؤءددناحةقد..4ةإيا

آثارعدادفيتدخل،4ا"ربيا4باللةالمؤ)نحاتمن4هائاكثرةإءاضاغّواوةلى

.)1(ا(قتهـ"برجماال!رالأدب

ي!ئتغا!،هـ(547-)512الغزنويب!رام!ثاهخدمةفي.كانالغزنويالمحامدأبتلميذ-

مولاهحبسهمنافسيه4لوشاونتيجة،هـ(258-)555.لمكلخسرووزركما.بالإشراف

فارعى.نثرإلىودمنةكليلة-رجمة:تهمؤلفاومن.محبسهفيهلكحى

.025-482ص2بم،شناسيسبك:نظرأ

.3601،3701ءط،انرليادرياتليدأثخرنا(1)
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وس!نا!ا،انايررداخكإلىالأصثرابنصمنئلةباءدةاتلهبىرنتيجةو

وبسط،الهبمررينوا)سادسالخاكلصا)قىرنينخلالالمختافةنواح!!افي

وراجت،"والإدارعيةوالاجتما4ا(صكلس!روخهااصطلاحاانتشرت..نفوذها

والجىهلالأبرياتُإفار!ياا)نزفيتوكز.وأسماثهـاالهكأكيةكلفرداتبعض

.)1(ا)*شءيةالكلماتفي،1تتخدما)ى

!!

.الأمئاةمنعدداالمؤ)فثنقل-يث...932صةاإرجعنفس)1(
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السلجوقي:العصرفيالثريالنتاج

..إسلاجقةاعهـدثيالمؤإفا)نثرفياةتاتا4ةيص-ولالآراءاض!افت

كت!تةدافاريصيةا4را)نزلةاتالمؤاخروأن)1(يففقدهزاضاررؤحدفبنما

ت!تكا)ت4ا)نثررتبا)3رلأنيزم)2(ب!أرزقيQ-Jء-في،العصرهـذافي

عف.برالأسصاوتوديمةةبلغة

امث!يرةايةانثراا!ةبانصنفأنر*"السرإ*جُا)4اهـذهفْينحاولودىوف

عنونتحدثمح!تولىاتهاالأضوا?لىوزإقيأ-لاجقةاع!لىفيأ)فتا)قي

:مؤإ!ا

ا!رفازية:والرسائلىالكتب(1)

أولفيهيرظ،رءصرأولأنهوهي،لىيىةفربظا!رةإصلجوفياالعمريمتاز

باللغة،4نثرءرفانه"مؤ)فياتلأوفيهلىظ،رعصروأول"ا!وف!يةاش!راء

:)فاتالمؤهذهومن.ا)ةارسية

:المحجوبكشف(1)

وبريانفيةأ!واشبوخصالاتشرحفيافارسيةليامؤ)فهوضمهكتابأول

.642ص!اناليرأدبياتثختار(1)

.093،193ص2-،شناسيسبك2()
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في(الهجولىيريجلاإى)نوفيأخزاصنالحىفهْبواأ.الهموأةوذعرعقائدهم

للأسلوبهايأنموذجاالمتخص!ون5ولىجد.ا!صريالخا!سا)قيرنأواسط

.)1(.4قيَهإ!فيةرقيفاوءرألخرهيئوح!ملأقوالشاملوهو.ا)قيرنذلكفي

سعبد:أبيالشيخمقاماتفيالتوحيدأسرار(2)

تأليفه.فيا.لميغاالعذبإفاريفياإنثرامؤلفهاستدمهامصموفيمؤلف

وقد،الخيرأ،قيبنسعيدأرياشيخاحفيدا،نوربنءصدهـووالمؤلف

المذكوربالشيخأزرريفافي..م1165-ء056عامحواليكتابهأ)ف

سابق،لكتابومكملا!متمماكتابهوجعل.أقوالهرادإلىوحراماتهوشرح

.)2(اللهإطفروحأبوا)ديرنجمال!دعىلهءمابنوضعهؤدكان

:أؤمامثلاثةإلىمؤلفهوة-!ص4.اَارءر(التوحيدأسرار)روُخوةد

حاله.ونهاية،حا)4وسط،الشيخحال4بداة

.)3(هأشعاروا!!ثمتفلأدواءنثير311ثةقلأنالأةسامهذهكلفيتوضتىوةد

ئيل:جبر2وازرسالة(3)

بنيحب!اموحاأبوإدرناشهاباثخاوض!!ا،التصوففيإةرسا

إسادساا)قيرنفيوضعها.المقتولالفيلسوف،اليرورديأميركبنحبض

:أمثال..الميداننهسفيهاغيرئير311ووضع،الهحري

رساله"؟سيمرغصمر،مورانلفت،(أمشاقامؤنس)العشقويالة

.472ة642ص،راناثأدبرياتيختار)1(

.9/صتش.كل1322انطهـر،صفاالله!حذطبر،التوصدأسرار)2(

2صرةانراثأدبرياتتار!خ)3( IV.089صة2جى!ا-راندرأدبرياتتاريرخ-

829.
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ونرج!ة،!ونجانباءماعتروزي،الطفولةحالةفيرسالة،سرخعقل

سينا.لابنالطيروسالة

:القفيريرسالةترجمة(4)

)1(إقشيريا)رسالةأةيشابوريامحمدارحمناء.دإفتو-اأبوثاتامزرجمة

.)2(الشصوفث.ولذحرفيوهي.الهبىريدساَسطاالقرن!فكلتفي

:الأولياءتذكرة(5)

دساح!ااكةرنااضرأوفييربوأنثاالعطاراليراهـجبمب!رأبوالدريئردفرأ)فه

تارتويحوي،فيةا!وامقاءاتحولثدوروهـو.ا)بمأوائلأوالهمري

.)3(تهماوءظ3ءلمماذحرمعوضيوخها4؟ةالط-لكأولياءمن69

سفر:ساله+و(6)

.م1012-*606مصفيافارسيةطا):فداديإديناءلىألفها4ار!

.)"(ته3ِالماعالمإلىابا)*كأعالممنالخواصصةروعهـا!ومو

شناخت:يزدان(7)

ءين1)!وفي4أ)ة.ب!4أطااوءلمو4والحكهالإلهاتكلسائلعا!لثتكل

ا)قيرنبدالى"في؟الىدانيمياقييءإحطبنء!دإنء:دالتهالمطليأبوإقضاةا

.الهصريالسادس

.4655عمااموتوفيهـ،irvعامفيهذهاضهرطتيا)قثيرألف)1(

.AMص2جى؟:انايردرأدبرياتتتار)2(

.ث!هـ.1346عامطهـرانثيالكتابهذاطغ)3(

.1501ص2-تا-راتدرأدبرياتيض1تا)4(
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)ألم.م1351هـ=525عامشنقاَالمؤلفماتوةد

:(اطقاثقزبد؟)أوتمهيدات(8)

.للتصوفءدئكلبى51تمهـيدفيا4رسا

:الأحباءلباب(9)

الغزالمب.حامدلأبريالأصرزرالأخالطوقيالياخزامحهدبنأحمدالمه

:كل:!cإباباهـذافيوا)رسائك)اكتبمنآ%رعددأألفص

.العشاقب!ر،العشيقةركالة،اطققة!كر،البميرةعلمفيالذخيرة

:المعارف(01)

،الع!دذلكفيالتصوفيدانفيإفتأإياا)فارسيةإكنباأفضلمن

.ول-أديناليبهاءالم!روفإبلخيئاخطيي-ينبنمحهدالدينب!ءألفه

.ال!رفانمسائلحولوكلناقثماتهو!واعظهالمؤلفمجالسرسجلوالكآب

وكان،لملام3ااواطكمةأهعلمِعخلافعلىكانالديرنب!ءأنروفوالى

علىةدرتوءدمم'11"11هـ-061عامقيها-روقد.با،بتدء"3يلقه

.)2(وجهـ،مفيؤوفاسا

والمذهببة:الدبن!ةالكنب(ب)

إق!رلطامنالثافياةهـفاأوائلفيَاررانفييةالمذكلا،ناقشاتسوقراجت

منهمافرة"ك!!تتلصى..الشعةو4ا)-ةبرينأشدهعلىإصراعاوكان.ا)سادس

.939،049ص،ا،رجعنفس)1(

.41-8مم!هـ،`5111طبع!محمد،يئالدجلاللاذامر:!فيروزارةمانالزب!تم!2!
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برينمنوكاذ.ثاجه!او-زظرهاوجهـ4ن.-الأضرىفياضعفاروواطن

هـذاعنوزيم/؟والمذهبيةالتافا!ى*هـا)د!نيةفي!.إَير!بمنوهؤلاءهؤلاء

أهه!ا:من،تب311منمجموء4

الروافض:فضائحبعض(1)

وعد-د،(م1651هـ=555)امثاف!يااريضيأقواا)دويئشهاب4حته

ء!لىامثيخاأنغير!تابا)3ضاعوةد.الشي!"فضائحمنفضيحة67فيه

مثالببعض:4أاوءةو،حتابهفيءنهالأءبر3ا)فأوردتدارازياالجلبل

.(1)صباأتوا

)2(النقض:

اةفلاأبريإناط-جنأبربإنابلميلء.دا)رثيدأبونالدنصيرأ)فه

وعلماءإوعا!ااحبارمنوهـو.ماYU-مر565عامفيا)رازيإقزوريا

أظر-،4ءن-يرردأنبهأرادوةد.عصرهفبا)ريفيالشيعيئالمذهب

با!ا):و"ثا)بب!ض:باسمإءتابااشتهـرولذا.إسابقاا)كتابعلى-ا)شي!4

.)2(ا)روافضفضائحبعضنقضف!

:?ت،1ا،"داذاU!فيأضرىمؤ)فاتابلىإيللىول!4

،وابراباتالسؤالإت،ثالمؤ!أميرإمامةن!البراهين

عائثة.تنزيه،التذكرمفتاح

رجالإخبتارليفوا)ت!رةإمثصيهياا،ذ!بتوضتص-ا!فير!دوالكتاب

رلىذحو،اشهراءواال!لمماءةطيابرجصةدليوركا.هـموأخبارالمذهبهذا

.859*849صر2-،انايرردرأدبرياتيختار)1(

.*1331عامطهـرانفيالكتابهذا!خ)2(
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التاري4الدصرأضبارجانبإلىالشي!يةوالم!لمباتا)!تعاسءراكزعنأضبارأ

والاجتصاعية

العمر.ذلكفيالفارصيلىةش4إقي!هاا)نماذبممننموذجامابا)3ويعد!

دليه،بةم!-لىالهربيةإقواءدفا.ضوحبو"ال!ربيالاكةنفوذفيهوةصُشاهـد

أصوقي!ب":)فالمؤةولفي!الجى!وفللصوا،ؤنثهَا)ص!فاتكاصت!"إل

.)1(1(عئريرصهإثى

:الأبراووعدةالأ!راوكثف(3)

،26111هـ=1052عافيهـديالمهلىنإدارشبدافيفلاأبو)فهأهاهسير-4

طي،الس!يوا)يهأشاروةد.يالأنصارء!داللهاجهخودفيس!!-أتءا!ةيهوسار

.()2ء:4تحدثو

:الجنانوروحالجنانروضة(4)

ءهرربرنعاقيبنح!؟تاديناجمالازيا)رافتوحاأبوأ)فه،جيدتةسير

يرقعوهو.01161هـ-556؟م1116=!515عاميبر؟تفيمااشيعيا

كلزنحسيرهفىالمؤاف-خاولوةد.ءاداتخص-ةفيطءمتبمجزءآ02في

ذزولماكان2وآيا!اوءددأدى!ائهـاحولوحأتوذحر،إت!لميقباا)ةرآنسور

في!ا.إةرآنااتو؟ظر

صورلراتَو-13دورأعا.فارهةوجهةءنآم!هـ-رؤ"ميرهجاءوةد

.ةسورب!ل-.ط!روءلإميةفه،يةئكماذحرو،إقيرآنا

ءنها:،ذحرناماغيراليدانهـذافيحتبعدةازيا)را)فتوحولأإي

والأخبرةحح!نية.رسالة+الأربةالمذا!بردفييوحنارلعالة!الشهانيلثرح

.879-85!ص"َنفس!ا،رجع(1)

.!9183سنةليدنطج،ينالمفىَسطبقات:ايىوطك!)2(
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اس!ءلي!اطلمقو،الإمامةكلمأ)4فييئأ*ررابراللغةالمؤإف!:!ا

.()1(ةأناحلىوضر

:)تهير

:الأفاممقالاتمعرفةفيالعوامتبمرة(5)

أواثلكْط،ا)دينبر!+فيالملقباداعيابنكلرتضى!بدبرا)فا!شةأ)!ه

نظرة)باسمتاب311ا):مف!ووسمى.وا)نحلالمللذحرفي،ا)مابم)ةرن

أفرقامقيالاتعلىبشتملبابأ26فيليقعو.(ينالملىمذاهبزفضيلفيأ"وام

لل!رقمفالاتفيهوردتوةد.الإ!ىلامهةوا)فهرقالإسلامءنظارجة

فيىض!ا.)"مضذحرو)!هوةية

مقالاتلذحرإءتابا4:ااوحتى91منالألىوابالمؤإفخصصوةد

مذهبعنمسائلرادوإلي،اْميةبيئةضائحوذحرءةهاا)دفاعواثية

منيخلولانة!هو!و،ضعية"التارب4المؤلفم!لموماتأنغير.لإ!امية

.Y()لت!صب

:العلومجامع(6)

فرالإمامالتفه.(الأصرارحقاثقفيالأنه!اشحدائق)اسمعليهليطلهت

هـ.574عامفي،يأرازااط!!ياا!ينبنعيربقمحصداللهء.يدأبوالدين

عقابد:أصول(7)

إفارسية،برا)فالمؤاةفى!

ا)فقه.لوأصووالإمامةوالمعاد

انجوةواالتوحيدتتناولأبوابثمانيةنمبلىقع

39r-193ص،شناسىسبك،659-469ص2-،رانإثدردرياتأتارثخ(1)

.3301،3401ص2-،انإ-ردرأدإياتتارثخ)2(
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الاختيارات"،"روحيةا"رصا11:هـه،ريا)تيزذكجا؟بإلىوالمؤ)ف

4.11فيالعلا

:كبريالديئنجملفات

الدينقيمأ)ف،ر؟تالمبرالسابما)ةرنبردا-ةوإ-اديع-ا1)قيرن4:ياثفيْ

*ذهبعض!جاءوةد،إ"!وفاأصولذحرفيالمؤ)فاتءنالعديدكبري

ا"ربرية.باوا)بعضبالفارسيةالمؤلفات

:المؤإفاتهذهمن

إلىإو-ولا،(فارمصية)ا،ريدلميئآداب،(فارسية)الصالحين4سكت

،(بيةءر)السلوكفيا"صار:(بريةءر)العشرةالأصىول،(فارس!ية)الله

،(ءربية)التنوث!طوا4،(بيةءر)اللهإلىإطرقاأةربأواطريقارصالة

هداية،(ءربية)بالذعريرشعلقفيمااللاثملومة،(يةءر)الجمالفواتح

.)2(0(بريةءر)ا-لموكاوأحواليقةطرفطجنإا)طا

ايارء!ية:الكتب(ج)

والتاريضأإمااالارفي4صبا)كا!حخبع!دإتَفتأة4اسلاجةاعصرئي

بر"!ا:كلن؟!الخا

:(الملوكسير)سياستنامه(11)

-يىبنءاكطبنصينإدرنااةواعليعابأبوالملكز!لامخواجهأ)فه

023صا-برالألبابلباب،1701"1601ص-2،ا!راندرأدبياتتا!رخ)1(

114،21دافي.بربهاطبعالظنونيخف:خيفةحاجي)2( 1 17 ، AV 6 ، AV،

2912،3912،1571""312،945.
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وا)ةظمالآدابعنةيه.وتخدث.وملكشاهسلانراأباإركأو،إطوسيااتوةانيا

التارتفيكتابأا)وجهـ4هذهءن!متبرإكتابفا.اك!ظماءواالملوكوسيرا،لم!ية

.لاجتماعاوا)سيايصةو

45فيوجعلههـ،484عامحدودفيءتابهتأليفالملاثنظامأتموةد

لأولالكتابطبعوةد.فقطفصل!55فيالآنب"لمورت..وفصلابابآ

ه!مري5131عامسبارثفيا)فيرنصيالمستشرقشيةرليدعلىكلرةلأول

.)1(.هـ.ش0131عامفبطخالييردعلىايررانفبطخ!ثم.ةءكري

والقصص:التواريخءمل(2)

،ب!داندآباأيىدأهاليءنكانأنه4ءةي!رفماوكل،مؤإفهء،ول

اوثنهم.دوفبوكا-باللسلاجةةنديمآكانوأنه

بصفةاليرانممالكوتاريخ،للعالمالإجمالمبيخالتار:ا)كتابوموضهوع

ال!ابولىبحثهـ.052عامأي،44تألهعامحتى4الخليةبدءءنذ..4خاص

في!اأبدى،بابأ25منونويت!.آنذاكالم!روفةإ:لإداجغرافيةفيأيضاً

والاْ-داثالمتداواةاظرافاتووالح!راتإقصصباخاصاًا*تماماًالمؤ)ف

والمحلية.التاريخية

المترادفةتالجملوإرراد،اللةظيةالت!لفاتإلىيميلالمؤلفأنورلاحظ

اللغةأنتلإحظكا.الجزا)4و41ا)-"وزوختيئمعوا)ممجعنةالموازواستخدام

.2()سيةرللفاإ:-"4با%01فيههـنى"خمهاوتتجالا4بيالهر

.YEAص؟انرليإتدبرياألىفيتار،59ص،سيئشناسبك(1)

ة222ت221صر2بر؟.حقالهبريست،122صةشاسييىبك)2.!

.482ص،راناتأدبرياتتاريخ
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بيهق:تاريخ(3)

إ*لممار%الذعروفي،)1(،قر4جةرافيوثي،التاريرخفيكتاب

يخيةإ+إبىاائدإفوافيه3!رب.فى،1اث،جرةاوالأصاساداتواوالكتآبوالأدب

.4القيهوالمعلومات

فيءخها4المقدكلفي3"!زفيهال!ربريةوالتركهباتالم!رداتأنولىلإحظ

إقديم.اإنزاذجنماآضرفيههدتثاو..اذت

الم!روفإ-يهـقياء!دلينردزا)"اسمألييبنعايسنالحىإوأ4العلا.كلألّفه

عامإلىبرجصركل:قحةطء""إ"و.)2(م1671هـ-563ءامفي،فندقرابن

لىقيوةزنض!ءصدلهامةدوجههنيارأحهدبه!هحير!اةام،!7131

:ستانمأبرتاريرخ(4)

إسابماإقرناأوائلفيأممانبادرارةاسفيبنحسنبنمحىءدا)دينب!اءألفه

بعةأرفيإكةاباورقع.المرلميةإ،رانيختوارم!رفةفيلىفيدوهو.الهىري

:مساةأ

وعجاؤ-هاو"،-نهابرتالىا-ثا،اقدما"نذطبرسص-انررخزئي:الأولا!كأحمم

مماغيرهفيليذعرلمأض!ارمنا)قيسمهـذائيوردماوبرمض!.وشرصهإتها

داتإمصاباكلم!لمقيمورا،اإقيمىما4لي(اأنعا.4الأهصمناًكئيرءليهالى!عةب

وير:!م.-3يةوكيةالديرالمةواهـيةاطاا

منإورنيشاهاتحدلم.قصب!"ابزواركانت،ضر.اسانفيلناحيةقديمإسم:لييهق)1(

.أضرىجهةمنوقوسىجهه

.401ص2بمتمقالهبريست:أنظر

،364،365ص!،شناصيسباث،599ص2-،اثراندرأدبر؟تختار)2(

.842ص،راناثأدبرياتثختار،601ص2ص،لهمقالييست
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وشم!ير.لآأولى"بليارأزاسلساةف!:اةافياا)فم

المحمودلىينإلىوشهكَبرلآمناساعاةةاانتقالكيفيةئي:ا!ثالثالقسم

.إ-لملاج!4وا

الاْحداثاض!استةرولي-ترةلياوندلآملوكذعرفي:ابعإراا)تحسم

.)1(3ان!راض4يىةأيم9012هـ=606عامصىفيه

:كرمانناريخ(5)

بنأحصدحاكلدأبوا)دإنأفضلألّفه.الأعلىالموقفالعاىبعقدلىسى

عبارمنوهـو-المؤ)فوكان.م1188-!584عامكْبال!هـماقطحامد

إفترةافبعاشو-د+حرمانبأفضلإل!تهب-الهجرقيالسادسالقرنكتاب

عليها.الغزوسيطرةكارمانانقلا؟توشيد،إقياورد،يناح!3منةالاْخير

.م15أةخص-4إلىكتابهق!مو!د

.حرماننطحكمهـموفزةساجوقلآ41دوذعر!:الأولا)قسم

.)2(ا)ديارظكءا!دثنارالمالثوسيمارة،ا)كزاكصارمن:ا)ةافيا)قسم

وذكار،الملوكأخلاقوشرح،ال!دلءاثاالحثفي:ا)ثالثالةسم

يخها.باربعض!واسفراضثص،1ضصاعنإتحدثواعرمانممالك

.يررالوزا)د-نقوامالفا?لىثي:ابعأراالةسم

أحوالا.شرحفي:الخادسالقسم

الذي..ا،!!وعل!ىالفارللإؤثاءأجىيىنموذجأيرمدهذهر!ورنهوالكتاب

-1701ص2%،راناثدرأدإياتيختار،174ص2ج،طبرستانفيتار1()

9101.

راصمه.وصد*رهالملثلهذاكتابهالمؤلفند"م)2(
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ال!ربيةوالأمهالوالأشعارا!ر!باتاأنويلا-ظ.الفترةهذهفيمd'ايص--

.(1)اًكثيرإفار!قياا"!احمتزا

.!3921ءامانصا،رثيا)!ابص!ولَوةدهـذا

:(أفضلفيتار)كرمانوقايمفيالأزطنبدايم(6)

حرمانجةرافيةعنصستفيض"معلوماتءاىرشتصلهامتارصيهنيكتاب

،الإسلامة-لماءصرفيل!رمانتتصر-اررخوءلى،بلادهابرناءوعن

شعارةء،لىءن.!لوكلاتعلىيشتملكا.لم!ينالمسهليلىعلىذحَهاوكيفية

عاى1)قياوردلي؟ت4ْإسلاجةاو4برولىا!آودلىإ،4؟تنوليوالغزا)"الها!لوآصفيارلآ

،4أسلا-قيابهدحرمانثوراتليانإوؤ*تإتيااطوادثلىيئءرعا.دkإ-ا-لك

،(ردليظالملثإداوه!او)وفرخثاهوءجمشاه+درةا!الملكةطرشأزتأءو

صين.مفازاظوارلوعمالص!فارب!ةأزاوهنكارثباملوكةسبطرو

منالكثيررجعوةد.اَ-اب-اا)ممتابمؤ)فنةسههوا)ممتابومؤ)ف

!ابهفيابرراهـيمبنء!ا-4كلتاستزادة.لأءصيخه311"ابهذاإلىالمؤرض؟ت

ورإ.ظو-اة(يرخاشواراجامع)فيديواليز،(عرمانانسلجوقي-اريخ)

.)2(!التواهـيخءح)في

:كرءانوثايمفيالأزءانبدايمالىالمضاف(7)

هـ613عام4إ-ةأ.عركلانتاريخفيالمؤ)متنف!م!صتفهكتابئالث

..حر!انعن4حلي3أر!تؤارسأشاب!4وهن!اروشصباالغزاءأكلركفء"دما

.خوارزدثاهءوردإم!إطاناأ-:إعح!متحتودخلت

.501ءلى2-،لهمقاإيمهت،2301،4201صء2-،ا!راتدرأدبرياتلىختار()1

ء1326سنةانط،رطبع،(الأزماناخإلى)كتابعا!إيانيمهدبَالدكتورمقد.ة)2(
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.1()(الأءا!إلاصو-ف!العلىعةد)بعتانمطءإ!فيلإنثااال!ءآببوأسلو

:الأخباريئز(8)ص

عهدبدأبو4أذفي!سيةإفاصبالة"المؤ؟4إةدالىخإ!اراكهتجاج!41من

طريقعلىغزنةءناكأريرء4احردليزأهاليمن؟ء!ودبنالضوإاكبناطكط

م1552-4445وعامم4815هـ=544عامرينفيمازأ)ءمهوكاذ.ا!ةد

ئيأهصيةإ"فإنإذلك.كنإ*زنوواا)سامافيينزمنمنؤريرهـ"فزةفيأي

ى-إقدماكلنذانايرررختار-ثزورةلىأ؟4كا.أدولتينابأحداثيفالهر

ءتةطح..افلىإفاءلي!وتارالإيىلإمإظ،ورشرحاًويرتضءشّ.المؤ)فزمن

.)2(%32ءاملى4upفصالحوادث

أعثم:لابئ"فتوحتاريخرجمةن(9)

وشرح،اإ-لمه!نفتوحوذحر،ا)راشدلىيئالخلفاءتاريخصدفيكتاب

،رزيردإنهواهووح!مه،سفيانأليفيبنمعاو،"إلىالخلافةانتقالعءمية

.ءبلاحر*4ةاور،صو5و

هـ.4314يىةالمتوفي!وئي311أءثمبنءمدأبوأصىل!بادرريةألّفه

والأضباربالأنسابفيها)تاريخيةالوةإءْلاختلا!اةبرحشهـرةا)كتابإقيوةد

التاريخيالجفافحالةعنوبةدهثالوتاخدسفيإةالإطاوبسهب،ماروالأ!ف

الفارشةإلى-رجمهم9911هـ=4690ستفيثم.تالآركتبفيالم!،ودة

وؤد.ا)خلمفمنخالرصمينس!لإ!اباونز.ا!رويمحمدبنأصحد

.م1888-قهـ.5013ءام؟-ايفيط!

طهـرانطبع،2شنياشإقبالعباستصريح،الأزمانبداتمإلىالمضافمقدمة)1(

.13315سنة

.2470248صتاتاررأدبرياتتارثخ)2(

صط2-،راناثدردبياتأير-ختار)3(
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:(بخارامزارات)نجاراناريخ(01)ب

إسامافيين.اعصرئيشحيا)كر:جكلفبن?دب!رابو!ال!ربيةأصلا4كتب

وأحدث..وي01ا)كأنصرأليوم2811-!522ءامفيا(فارسيةإلى-ر-!هثم

ب!ضوزاد،ا):مضوحذفالمواض!حب!فلىصلىصبأنالت!يربعض"يه

نجارىليخوتارالعلومكخزاثنأضرىكتبمنا!ش!اهااكيالموضوءات

.اكنجاريالابخاري

فقام)1(م1781=!574ءأمنبعهربنزؤرليت-ا?"لىأوأخير

وأبخارارفيتار:اسم4تلص!ىءا!أطاقو،باوياةازرجمة)تلخيص

الحوادثبعضباب311إلىأضيفت،المغولء،دوفي)2(.صؤا!امزارات

ته.ااِء:ازثويرشإفأدىمما

؟!ي!:ناريخ(11)

ؤام،ا)فارسيةإلىا)"ربيةمنبصصينيالم!روفالعتيخلهار4-رجص

ط!رلللسلطاناًمعاصركانا)ذيابرفاذؤاتيم1256=ء653ءامفيَبها

.تاب311هذاروختموةد.ال!راقسلاجة"ماوك6%.

أفضل!ترمثبركا،إة!ىاحةلياتتسما)قيا)ئارسيةالكتبمني!دوهو

.!3(4اِفهارشافيخوخالمصا)ن!!كأاذت

:(الملوكأعلام)السرورو3يةالصدورراحة(12)ص

كلنذإررانسلاجق!تارليتةاولا(قيإفيارسيةاالكتبأهممنواحد

ء-ربئزةر.نمحمد4إتامالذيالتلخيصأن931ص،شناسيسباثفيورد)1(

.م1771هـ=573عامفيكان

3142ء!،رف!ويمدرسع!خ،بخاراتارثخ:أنظر)2( c،ضناءيسبك،

.931ص

1101ص2ص،راندهـاأدإياتختار،386،387ص،شناسيسبك:نظرأ)3(
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بنعاببنء!دألمه.الخوارزمشاهه!نلىيىءلىانترراضهـءاحتى3نشاْ

ا)دينساثإلىوةد.مه"م2012هـ-995أعافبا)راوندييىليءان

.م6021هـ=356معاوعيخسر

بريةالأفىالأ!-يةرينيجىءوهو.إففياا)ن!!كتبأفضإ!كلناكتابا2مدو

ا)نثريالأسلوبالمواضعبعضئيإراوندياو!ستضدم.إ*لميةاوالأهمية

الأسلربأضرىمواضىحفيلي-تخدمبر-خما،!أ،د-ناتلههـءالمهالمصنوع

الأمثالمنباكسبستث،دالحالاتكلفبل!نه.:4الزمنالخاليا)"سيط

أكزا)قديمةالأفعالاستخدمةلىأنهورلإحظ.ئةوا)ءرا)فارسب"والأش!ار

.)'(هوصر*اكل1،كليىخخدامما

.21(4رلكلرجمتهزرتمتعا،إكهاباط4عوةلى

،"+

ارسانل:واالمن!ثتآت(د)

ب!ابةإ-لإج!قةااندلىوفيليمهلمونح،انواالذديئالأشضاصمنلىال!دلىةام

:يابفيماتجصيهـاثليىاوركلنثآت

اتتردكل:اإلىالتودمهل(1)

،ا)-كداديمؤددبنء!دا!دينبهاءءنضآتمجموء4علىيرمثهمملكهاب

-م1721-!695-!568)مثاهزخوارتكثدا)دلىيئعلاءكاتب

عاداتو،سجلتالها!يخيةالحوادثمنا)كثيرلىيئحربوالكط.(م9911

الىافياة!فاجالوراءرالأكلومعيثةا).لإطصاةلي!وروأخلاؤ!موا)خايه!

ص2-،راناثدرأدإياتتاريرخ،482،942ءلى!ايررانأدإياتختارت()1

5 - 1 0 - n604ص،ىضاسسبك،07ء!ا-طمةالهر-ت،16ا.

.م0691هـ=13لأ9ءامجمةوالزا.!طاطكبع)2(
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افيفياا)نئرألوانلأفضلعا.لإً،وذجآور*د-.اله!ريامادص!اا)ةرنمن

..لىالع!ذلكفيا)هـلاطونثر

وقاتمةمنإكثيراوض"أج،بريةرالكللمهأت311ةكزإكتاباءلىلاحظو

كا.ءكانهايةال!رلياللغةخصوصهاتوحلول،وا!طلاحاتهاا)فيارسيةالافة

وحذفوةيودوإطناب!راروادف-رمنؤ؟41!ساتخلوت!ادلاهأنلاحظ

.ةريرت"دونأفعال

أنهزؤكدإصواحرداأنإلا..إديرنا:أاءوةاةتاريخحولخلافوهـناك

5عامحتىصاءان AA-بهاءسميّهأ!اماهـذافيزافارفقد.بم2911هـ

مشاه!رخوابحضور(لىن-و)في(يبوامالثاءحاجد)ءاببرنمحهدادينا

.(1)هب

:والأشعارالرسابلفيالأف!رأب!ر(2)

اع-وهي.خوارزكلثاهح!مةفترقيا)وطواطالدينرشيدجمعها

.)2(والأش!ارثلا)رلصا.نء!وء4-اسهء،1كلتوفا،ر

الكتبة:عتبة(3)

ا)كاتبأحمدبنءليبردخإديناكلنتجبالملاثلمؤثدكل:مثتآتمجموء4

،يينىرعهـد!ثيثلا)رسادروانصاحب،الم!روفتبا311،ابويرفيبكالأ-إ

كطءابرينماا)فترةإلىإ-!وءةاهذهتدو!نزاريخورربمح.إسلطاناونديم

،28ص2ج،ج!انكَخاتاهـثخ،جوريمل!عطا،937ص،ضناصيهـبإ!()1

،142-913صاج،الأ)بابلباب،%VYصاج،الفصحاءءح:هدايت

،سلإشاإلىاصتوصلاعنواتفت،الظنونكثف،328صابم،الأ)باب)بابحواثي

.491ص2-،مةالهبريست"4صة.4ناانإكلرز،التاءلياب

.569ص2-،انيرردراأدإباتتارثخ(2)
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528،5481153 ، 1133 - Aكيفيةبر-انالمؤإفهدفكانوةد.م

.ءلإنضااو4برا)كضاتهلمم

فيء!ىورةوأضرى،الخدلىولى"ا،ك!*"ثيضطيةنسخة1)!بة4ول!"هذا

نأغير،لجزسيلاسلاتا،رأسلوبأنليلإحظو.انيةالإلىرالت!إيموزارة

فيه.انيرممزوالإطنمابإصحجعا

""،

والأخلافية:والإجنماعية!يةالقصالكنب(!)

دْا5فيمؤلفوهاوضعياإباتب311!نع!يربر*ددا(ساجوقياممراحفل

:وء:ءاطاللون

)1(سياسننا!ه:

كذلكيم!ن4أؤإلا.-اريخىكؤإفا)كتابهذاعنتحدثناأنإة!سبق

أنهإلىاشناداً..الأخلاةيةالاجتهاءيةالقصمب"ا)ممتبمنواحدآيعتبرأن

واظطباءوا)قضاةوالوزراءوالأءراءالملوكوأخلاق،المعاشرةآدابل-ةأوقد

.،موشاشا)طبقاتئروس!ا

ايادكا)-aiiغتاوةرقأشزاصحول-دورأب!اثءلىمشتملاوباعتباره

روية.وا)بادككلزو

نامه:قابوس(2)

الحاكم،وشمكَيررنةابوسبناس!"دربنكي!اوسالأميرألمه

وزصحه.شاهكَيلانالينهتهذيبفي،ياريا)ز

هـ.475ءامفيافهمؤتمهأوةد.ة!ىل!44فيبا)كظليقرو

اباةفايمو-ة4والأإفيوالتهاليدوا)سلوكا*اشرةدآدابحوليردوروهو
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وقدرته،4الشاءرلم4بةر!ةمؤلفهويمتاز.اظصالوتهذيبا)فضاثلوحش

.)1(ا!:4الأشعارإ-رادعلى

:سعادتكبمباي(3)

.اله!ريالخامسإةرناأواضرفيمؤ)فأخلاقييدكتاب

وقد.الغزاليءصدحامدأبوالإمامالإسلامحخةُ..بالفارسيةأتفه

(.العلوم)إحياء:بيةلهرباالمؤ)ف1كتابهمنأخذهماعلىأساسأتهءتويافياعتمد

وكان،ا)ف!هـا)فارصيفيثورةأحدثواالذينا)كتّابأحدالغزاليويعد

.)2(وا)فارسيةبال!ربريةالإنتاخغزيرر

ودمنة:كليلة(4)ص

وكان،نينءزأهاليءنالحميدء"دبنء!ديننصراللهالمعاليأبووضعه

هـ-547-512)اخزنوياب!راكلشاهح!ومةثيراًوزثمكا-:أبعمل

عامفيءو-ضعهتم-ةداممتاباأنا)بعضوثرجغ.(م1118-1152

.r()ء536

مننقلالذياشهـجراودكلةةحلميلةإكتاب4أش!هـ-رجهالأ؟رهذاويعدلح

مننقلثم..المقفعابنردعلى4ال!ربهإلىومنها،إلمإ!لولىةاإلىا)سنس!ريتية

ثم،ا)ساماقيأحمدبننصرمنبأءر-ءرةلأول-ا)دَرَيا)نزإلىال!ربرية

-رجمثم..ا)رودكيثدعلى-4الترجههذهعلىإناء-إفارسىاالش!رإلى

.052ث942ص،انراثدبرياتأثخرتا(\)

إلى:ارجع...ومؤلفاتهالياخزاعنالكثيرفةلم!ر)2(

162محى!،ثناسيسباث،237-612ءلى،انطهـرطغ،نامهال.كاز:همايآقاي

.025صرطايررانأدبرياتتارثح،بعدهاوما

لح.-لزص،شهـ.اti"11عامالئانبةاطءمةا-انطهـرطبع،ودمنةكليلةمقدمة)3(
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ةوىالإنث.اءصايمبلإغدارءينزكليئةعاىءة!اكحدثالتيا)صورةإلى

.ا،!:وعا)فارسيا)نثرنماذأعلىمنليعدحتى،الأسلوبحسنالتراكيب

إلىرانيهحكاراتثلاثأوح!رةينا!دفيالأصلعلالمؤلفزادوقد

ا)ممتابا)بعضوةقد.)1(وءرليية4فارصبأشعاراإليهأضافكا.وإسلام!4

إواعظا-ينفعلكا.ودكل"ة)ءلميلةكل،ذبةجدريىة4-رجهوضعبجة

عيار)صإ-بأدعفياأةفلاأبروو،(يص،ييأنوار)صاحبالكالفف

.(دانش

ص

:(النوادرىمع)مقالهجهار(5)

ووه.)2،م1761-كل572عامب!دإ-ءرةةدياءروضيمينظإفهأ

ط.قاتأربمفيتو!رهااواجباا)ث!روطبر-انفيمقالاتأربمعاىرشتمل

.خدمات!،عنالملوكيرصش!فيلا

ا،نجهينوط.قةاءالشهر4وطهةا)؟تابط:قة!بالأربعةوا)ط.ةات

.الأط-اءوطهـقة

ثم،"!:وعءحُزثشّ)إ؟خماءًخ!الملأر4..قىالازمن)4كلقي\اكلأفالمؤو-:دأ

اصفاتاذحراصلو،و..ا)فنإ!احبمةاللازوصاامثرواا)!فاتذكار

.هنظروجهـ"لإثهاتياتالحكاذلاثخلاليح!يو.4.إالمةاآضرحتىوطوالشر

.159-849ص2-.راندهـاثأدبريا!يرصأتار،052ص،رانيرإأدإياتخاتار(1)

المقالةهـ.1324سنةطبكل).ممباينخةإلىأرجوخاإإرأياهذزرجيحيمكن)2(

صفااللهذبربحأخطأوبذلك.مى572بعامالمؤلفلماؤرخحكايرةتجدإذ،37(ءلىالثازية

ففسفياار:2وصا.التالياالعافيوانتهـىم1561*-551عامفيبردأتأ)يفهأنذعرحين

.0555هو)جفالتألىختارأنذحراح!!و،يوالقزدهزاصاروأخطأ.الخطأ

حثتار،792ص،ييشنايىبك.169ص2بم،انريردراتأدبريا!ختار:أنظر

.506ص.الألبابلبابعاىفيالفزوتعليقاتت025صتانإ!رأدبريات
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أهميةذا،نقدراكزإباالمؤلفوض!هاإقياصورتهنبالكت!بويعتبر

و-راجمقادرةتاريخيةلمعلوماتشاملا،أفارصياالأدبتاريخفيبالغة

.اءرAyوااكجصينوالأطباءواءا)شهرهىبرإشا

تارلىفي)تاب3ح..لهاتال!يةا311"ب4ءةنةلمت..بهجاءماولأهصية

فيخومىللهاط!د(ثفىهز5رخرتا)وحتاب،اسةتديارلابن(نستاطبر

ها.وغير،إدولتشاه(اءا)ش!رتذءرة)و،اقزو-يا

4شف4طبهطبعهمنأولوكان.كلرةمنأكثرا)؟تابطبعوةدهذا

.م9591عاملهيىنفبوصدر،يريا)قزوخان?دزاميروbءلميهوءقاشا

ء"دد.هـطاشرقيةااللغاتروادمنمصررانرائدان4ال!ربهإلى-رجمهكا

م.MAعامفيإكرج!4ااو.مثر،ا!رثاب!ىد.،ءزاما)وهاب

:حمبديمقامات6()

هـ=1156هاهعاماقاضياا:لمخيئاءصدبنعهرالدينحم!دكتب!ا

اقطأيص،ااأبربء:"-اني،1وحمج..)1(المقاء4كلهـض!رالهمداثيا)زمانا.دح!زتيدآ

تعدوهي.ergوخاء4مقا)ة24فيوج!لمها،والمضإكلين4قيإ!ارافيليرياطر

بدرجةا،فىظية1إ!ناء4افيهـااستخدكلتإياإ!ىتوء4اإ-لمجوقياال!صركتبمن

:المقاماتفن.أنشأكلنأولهوالهمذافيالزمانإدخأنعلىالكتبمعظمتجمع)1(

=ء321سنةالمتوفيددربناأذإلىمرلأقيروهناك.مقاماتهمقدمةنبربَلىاطرإذلكويثمهد

.أثمأ*!منأولهوم339

:ء؟ركزكي،703ءلىا-القا!رة-الئاز-ةالطبعة،الاَدابز!ر:ذلكفيأنظر

.891صابم،م3491القاهـرةولخ.الفنيالنر

هـف!ا؟!امى1312عامريززكرولخ،ا!!داتشهيمأص!رعلينشرهاالتيللفسخةوفقا)2(

هقامة،23المقاماتء،-دأذ251(صإليرانجاتأدليليحتار)4إكتافيفيذءرشفقزاده

خطأ.وهذ
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وإدراج،4ا)فاريبالمقامةلكتابةطرزإبداعَالمؤإفاصتهـدفوةد.كهيرة

فيحميديمقاماتذءردوروةد.)1(ةةثمزاتءباروفت،غرثبةلغات

مقاله،جى!اروفي،يالأنورديروانفبذعرهاوردفقد،مؤ)فمنأكثر

،706عامىبريناوراوثفياا)درنسعدوضعهالذينامهكلرزبانونئي

الأثير،لابنلا)130وفي،الأإهـإب)-ابوفي.م0121،1225-!622

.)2(إظةوناكشفوفيهـ،955عامحوادث

فرجلاومقاماته.ا)درنحميدغيرأحدا)غارسيةفيالم!اماترنثىءولم

تمثيليإطارفيإ"صراحولة!يرةْدوروأحادوثكلناق!ثاتبعضكو:ياعن

المقامةلىطخالذيالعامالإطارأما.4jمعاصرأذواقتستسيغهأنيم!ن،كل"وع

رر-!وفيدقا)!أءبر4صادةالمقاماتتمتبرو.4ا!وفصاء4ا)ةزة،و4افاريبا

الدبن.بدحهعمر

ةةا)منأءثيروبي!ن!إنهءقا!اففيَإدرناحصيىت!لفورغم

.هنزمنجودةأةلجاءتل!ة!اءقاماتهزنايافيأشعارهدأوروةد.والحذق

زقدمجامعيةرسا)ةن!4ا*ربيةاإفا)دتنحميدمقامات-نرجمتوةد

)ةيل1(إفارة4اوالمقا.اتإدرناحمهيى"به"وانفر-4أبوطلمتادكتورابها

.)3(الماجستيردرجة

.152ص،اناررياتأدلي!حتار:شةقدهزاضار1()

0981إلىnanoمنالأريات335ص،انطهـرطخ؟بَانوردثوان:أنظر)2(

عنالظنونكثف:خليفةحاجي،506ص!الألبابلبابعلىالقزوثفيتعليقات

351858،لي!زجطغ،والفنونالكتبأسامي - M،طهـرانطخ،نامهكلرزبان،

هـ.955حوادث،الكامل

ا)كانبةبرالاَاةفخعدةولها،الآنصىتطبعولمم6291عامفيإرسالةانوقثت)3(

شمس.عيننجامعةالآدابكلبةمكتبةفي
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:عارسمك(7)

.ريا!2إصادساال!رنفي4المؤ)فيا)فارصيا)قصصكتبأفضلمن

منجاورهاوماإررانالحكايةوسرح،ءلمداتثلاثةفيتقعطويلةوا)4!ة

و)بعضهم،إترانيةأسماءلهمأ،طالماوأغلب.وحلبالأر.نحآثممالك

أسما?ر!".

و!ف4وبر،والاجتماعة4الحيوالمائلمنكثيرعلىتاب311ويشتمل

-!فادو.العصسذلكفيادتعهلمة4والأسلروالأشخاصا،خازلولابلاطات

جمادىمنا)راخ!ا)ثلاثاءيرومأنتاب4311برداثفيالواردةالمعلوما!من

.اقي!ةاجهحفيا:دءايضتاركانم9181-ء4080صةالأولى

نأدونا)ةردوصيأمثالالث!ةراءبار)3أشعارإة!4اثوردتوةد

ا)فارشةالاَثاررواخمنعامة4ةبصتابا)kt'3وث.أسماءهـ3المؤإفيذعر

القواعدفيهاوردتأقياالمؤلفاتبداخومن..با)مملماتيةالغتإبسيط"االسهلة

.11(الإحكامغاثةءمممة

,381038,937:الأرةإمتحتدراكفور!ود)؟تمكىء"ئيسحنةةولل!ب

Ms' ouseley

الحكمة:صوانتتمة8()

ديهأجة.كأويرصتفاد.ؤ"دقرابنالم!روفا)هـه،قياطصصنأبوبيةبالهرافهأ

طاهـوبنعيمدسليمانأبوألفهالذي(4الحكهصوان)لكتابقخةأنهعابا)3

المةروفو.الهبريا)راخا)قيرنفيصاءالح!لةأ-أحدا)ثهجسصفأقيب!رامابن

حكيمةوكلماتاطممماءلأحوال-راجمءلىختوي4الحكهصرانكتابأن

هرلهالمتمموا)ممتابالأصليا)كتابلى؟تا)وحيدوالاخلاث.ءت!مأ؟رت

الاصلامة.لواظهـراذرناءاءالح!خ!تارفييرنرصرالحكمةصوانضوعكلوأن

991ص2-،اند!إ-رأدبرباتئ!تار)1( - AAA.
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فيلىنحصرالحكهةانصهو4تتهكلوضوعبرءنما،(اليونانحكماءلىخرز)

كانوإن،كلسل!!نوغيركلسل!ينالإسلامب!لىظهـرواإذيناالجكماءيختار

الأكبر.إقسمارشكتَلونالمسلهون

وإن،إتم!قيقاوجهعاى4الحكهحىوان-نه"إيفؤأتاررخي!رف-رلا

)1(.م1158،9116=!553،565عاميلىينفيواا)فأنهأ"مضارجّح

الرياسة:أعراضفيالسماسةأغراض(9)

.)2(ا)ممهرةنديا)كات!با)ظهـيرياطسنإن?دبنعليبنمحمدألّفه

وتد.إملاجقةاعصرثيالإليرانيينا)ءتّابوالمزيى-إ!نمثاهيرأحدو!و

.خانإطمغاجالانثاءدروانصاحبكلة!ىبشغل-كأصعبا،تافيتقىار

!ةعهدالىجممثبدء،دكلنالماوكحلإمإطاْفعلىالكتابور!ثتصل

.إممتاباإيهإهدياالذي،ابرراهـيمخانط!غاج

ببةال!روالأشعاراهدإثوباحافل،ليشّمزمصةوعجهلمتهفيتابوال!

.)3(وا)فارسية

نامه:سندباد(51)

ش!رةولقيت،4ا).،لموليأإنقلتإياا)قديمةا!ةدليةإقصص!اجملةمن

أحديمالح!ندبادسىهـوليالأ!با)كت)فومؤ.االإسلاة:لإليرانفييةأد

المعلموا)-"مةا)وزراءءتاب):بهيىءتهـكتاوؤد.افىةدكللمككو:لىتيم!اصر

.()4(الملثأةواكلر

Irvص2-"لهمقاي!صتبر:رنظأ(?) ! % r i ، ? rr.

.02ص،آتىاحمداديا-لياهتمام،م4891عاماستانهوكاصبع،نامهسندبراد)2(

.999،0001ص2-،راندهـايرأدبرياتيرختار)3(

.67صاجمصرطبكل.الذهبكلروج:المسعودممط)4(
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.)1(ونأليفهـمديثهموأحياالهةودأسمارمنال!تابنركوأنا)نديمبناوترتجح

ال!يرةبنسختيهواشت!رةال!ربيةإلىإ.!لوار-4امنإكضابا-رجموةد

يدعلى4ادروااغارسيةاإلىإسامافي!ناعهـدةاةصا-رجهءتثم.وا)صغيرة

الةرنأواضرنمبا،روزيا)دقائةبالثاءرذبه5ع.رزكطةناُثدءjأدثب

ظهيرأخرجهوأ%يرآ.كلزوشرو!:وعنزفيو!:4،الهورياسادمرا

ا)فارصةوالأمثالبالأشعارءر!*"4تمز4بسيطنز!ة-صورةفيا)صمصرة:دي

الهرناضرأوفيإ!ةوعالانزذجأفيلىهدباتأ؟"حصف.ةدتة2اوبيةوال!ر

.ا!ريلى4اص!ادا

:ا)رواياتولواحالح!ياتجواءع(11)

في)2(ا).خاريءوفي?درن.ء،(ا)ديرننورأو)إديرناسديردأل!فه

ا)ذثنوءلممائهاإليرانكتابحبارممقوالمؤ)ف.م1232=هـ635عام

الكتبمنوالكتاب.الهبرر!نسابما!وأوائلا)مادسا)ةرنأوا-رفبعاضوا

لعكأوىءلمدات4فيوثة،ا)نادرةوالأدبية4التاربنيا)فائدةذاتالث!يرة

با4،4لاوناثبس!يط-هـاجةا)دليءدافىءا-5نزو.بأبرا52ءلىت!اءاد

الزكيةإلى-ئرجهاوةد.)3(بيةا)رورإ*هـي.أتوالممات311فيهوت!ش،لإس!114

.إ-ابر*ونا4مدةواستفادءراتثلاث

:العقولروضة('1)

كليلةثبهاذيانامهبان،رز4-رجهوهـو.الهاروةا)فارءيا!تشء-بأحد

أغلبفي!بررئوضبراؤاتايات-3,ة!صعا!ثث-!ل؟4كوفي"ودست

.ناتايوالحى)صانءاثاالأحوال

.424ص،مصرط!ت،الفهـرصت:التديما.ئ)1(

.13355سةانطهـرروخ،الحكاثاتجوامععلىمعينعمد.دمقدمة)2(

1ص2-.انردهـإثأدإياتيختار)3( 0 2 A.
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دعى،(باوندآل)طبر!ى-انملوكمنواحدنامهءرزبانرمؤاف

القرنأواخرفيا)قديمةيةإطبراباللغةأ)غهوةد.ثرورنبنرسمبنصرزبىان

.يرلهبااخ!)را

أواضرفيألمه،الماطيويغازيبنءدفىو1)"قول4روضمز)فأ!ا

أبوابهعددفيوغه-ر-ذحرناكماالاْ!لعننقلا-الهرريا)سادسا)قيرن

في-ردلمحكاياتبهضإنشائه!نأضافكا.و-رلىهـ"ااياتهح,وعدد

نامه.ءرزبان

الإنشا!بهأيىلمويمتازو.باباعشرأحدفيابدريىةبرصورتها)3-ابولىتحع

ركمإنهإلا..ال!ررقيوالأشعارالأمثالوابالثواهدمابءرصنمز!!ىةوعبأنه

)1(غةإ!لم!وااصلايى"افي4رءاذلا!

نامه:مرزبان(13)

أحدجهةبالزقام،رستمبنبانزءرأ)!فهاذيانامهزبان،رأ!رى-ر.جه"

1225عاميبر!نفي!ااقالهرفف!لملاء ، 121 5 .= 622 ، ? Ivجموالمز.م

،صحيىةئةأدفارعيةلغةفيالكتاببرجموةد.اوثيا)ورالدينس!دهـو

آذربيجانأتاب!4منمحصدبنبكازوزررهارونالىبنارلييبباسمرهوصد

.)2((ام0121-225=!706622)

،،*

3001،1صطا،رجعنفس)1( 0 50 ، -1 !f،252ءر،ا.رانأدإياتتارثخ.

إلى:إرجع(2)

المذكررالأتابكاسمالمؤلفثذحر-يث.592ص.انطهـرروخ،نامهبانكلرز

:نظروأ

.5001ص2-برانراتدرأدبرياتليختار+،22ص،ايررانأدبرياتليختار
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دبيتة:ا13ال!ب(و)

:ا،لبابلباب(1)

ارسيةبالةألّفه.اله!ريأ)صابما)ئرنأوائلجفإررانلث!راءتذعرة

كنوأما/تهمون!واءرالشكلأ)قابوذحر،ا)كلامننبتز4قي!تموا،عوفيمحمد

ص!مة.كلر4ةركلزءشوء"جحلفيذلاثكل..3نشأو!راحلولادت!م

إلىوهو.ةوعةالمصإفارشةاالاَزارمنالأسلوبصثمنا)كتابويعد

أضرئأهميةله..اك،ورريئالشكلراءلأحوالحجلأهصيةمنلهماجوار

-ةمثر.لما)قيأوضاءت1)ي00العيدش!راءأء!الكلنا)3صيرتسبله!فضل

الهجم:أشعارمعايرفيالمعجم(2)

فيالأدبيةالعلومابإفي14)فياريبالل!4إكةبكهابوأث،روأث!لأهم

كلواطنببانو،إصكلراون!د،وا)قيافيةوضا*راحول-دور.ال!،لىهذا2-ر

الخاصةوا!ثسوطا)تظمفيا،مت-""ا)!خاءاتعنوا)كثف"فيهالحسن

.اءا)ثءرفيهاتوؤرإواجبواالش!ربرتظم

.م1721هـ-416عامليفهتأاكأممطإراةيس!إن?لىنالدشهـس)دأ

أشهراءاأسهاءمنليدا)*لىفيهوذءر.م2321هـ-063عام4كلةوات،ى

اررلمومانحَلففيوب:!تَرهاطلاعهيى*4اببدليأيسإوبهوأءد.وأش!ارهم

ءم9091عامفيءرةا)؟تابطخوهـلى.اءربريةواكلة،11)"ا!ص:"،الأدبية

ا،ستشرقاصرافوتحت..إقزو-ياخانمحهدوض!!اوحواضيمةدمة

هـ،14131عافيرض!وييصلىمدرثلىعلىأضرى!رةطبعثم.اونبررادوارد

.!1335ءامفي4ثاكوءرة

الالثعر:دقائقفيالحرحدائق(3)

لاللغةإغناذلكنبلأردلىءاوصمل01أهلىمو،ا)ش!ررةا!ناءاتافيكشاب
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زرجمان)ا-أمثااالمضهـارهذافيمؤ)فيإتمنيص:تحهكلاضماعإذ.الفارسيهَ

برنءحدبنمحهدا)دونرثبدأالإماهوا)صررحدائقومؤلف.(إ:لإغةا

كان.با)وَطْوَاطوا)خهيهر،المكبر-مدالملقبالكاتبعههـبنالجليلءبد

خوارزمثاهأ!-زطلبعاىإخاءأ)فهوةد.خوارزمشاهارسلانوايللأتسزكا.بأ

لم!غةا)5تونمنفنإكلوضعوةلى.)1(اله!برريالسادءا!إقيردتاعنتصففي

.الأصانأغلبفي*وتهبأبر"اواستش،لى!سيأؤأرو3خىربيأءريأنزمئالا

وإلى،المتقدكل؟تبهضأش!ارعاىاشتها)4إلىأممناباأهب4وؤرجع

..4العلبابهةمنعه-اَبهأنغير.بريىاًؤارسمأءلمميأآنرالمؤ)فاسنخدام

مئلةوافيالشواهديروردولا..المر-فاتمنءلىدإنيفيهالمؤلفعلطإذ

.21(الأحيانبعضفيللتهريفءطابقة

.()3بيةالهرالة"إلىوبر-م،ةكلرمنأكزالكتابطتوةلىهذا

ا)طمية:الكب(ؤ)

:ا؟سرارحفايقفيالاْنواوحدايق(1)

)فررالملفّبإرازىاأطبركطاع!ببناط-ينبن?ربنء!دالإمامأتفه

ا)ص!لطانرلأكلوفقأإفىأرةَةباأتألي!فاوكان.فرررالإماموالم!روفالدثن

.خوارزمشاهتكض

"ذهعلىفهـو.الهصرءلموممنءإمأ56!ابهفاالمؤلف-يروةلى

الحامةزة-!لهوةد.علميةاصطلإحاتعاىشتملفهـرستفيابئير"لىا)صورة

004صةشناسيسبك،251ص،نراأد)ياتنارثخ1() 0 1 ، t.

.943،035ص،نوسخنوراسخن:رنةاوزرة2()

الهربريةاإنقلهوقد.ء8013أعافيإقبالعباسبهافامالتيهيلهطبعةآضر)3(

.م55491-4136عامالقاءرةفيوطبع،الثواريأ.*تارراءيمالدكتور
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كلبادئءلجميعوتغطيتهاسهلاوأسلوبهالثد!دهاختصاربسببالأثدي)تهوتداو

م!رفةالإمكانفير*دلمبحيثنسخهازتثستأنا)نتيجةوكانت.العلوم

.)1(إدثنافضرنثأهـاأا)قيالاْصىلمبةةا)صور

:طبيعياتءاضهرل(2)

اجمعضانسبه.والجوابالا)-ؤرقيةبرطرضجرو،اطبي!4امثاكلفي!اب

العقليةالعلومفيالم!ررإكانميا?لمىبنءهـدإلىإ"مضوا،شناابنإلىخطأ

ضية.يا)راو

والمعدنيةوا)تباتيةالحهواْحةا،سىائلتةةأولؤ!ولأرب!"فيا)كهابويرقع

.افللمؤ4مقدكل4بةالأرلتا)في!ىووث-بق.ادروا)تو

مؤإفاتمنا)مم!تابأنءلىتجى!عضب311أنإلا،ء،ولا)خماْليفرخوتار

.)2(الهبريدسإسااا)قيرن

الطببة:الكتب(ح)

:مشاهي-خوارزذخيره+(!،ءا

وفي،إط.يةاوالموضوءأتا،باحثفيابرءأنياسها!حسن

كلرشتما!و.)3(محبا!دا21ًفيرقعو.إمسهومواوالعكلاقيرإصر4وا/جأتشرا

لطتءدةكهابهفيالمؤلفاستخدموؤد.ابوإكلقيالاتءدةءلىمجلد

ا)ط"ية.أهميتهجانباإأدبية4أهمهللكتابجعلتباتوزري

.693ص،شناسيسبك)1(

.7290739ص2-،راندراثأدبرياتنارثخ)2(

ارضأما،459(ص2%؟رانايردىأدإياتختار)صفالتهذبريحهذعرلماطبقا)3(

،252(ة251ءا!،ايررانأدإياتختار)فزط01تالمجلدعددأنفيذحرزاده

.4(40)ص.ءلمدات9ثناسيسباث!احبجعا!او
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انوشة*؟تمثاهخوارز?لىا!لىينةطبأفىخالأبربكتابهالمؤلفوةدم

بصدبرجه4ثم،(م1271-6901هـ-521-094)خوارزمحاكم

ا)طب،فيعةبءدةهذا!ابهعداوالمؤإف.الهربيةإلىا)فارسيةمنذلك

ا:4ءة

دكَاار)1(ثا،!العلاثيةإ"إحثوايةا)طاضالأشر)اضا!أءر،علائيخفيّ

لمفالت!وءدما).ساطةحيثمنبا!قيرمتثابها)ءتبهذهكلوأسلوب

خا.ص)ةاو

حهيش:ابئكتب(2)

اتسمت،إفارسيةوابال!ربيةإطباثيتب311منعديردأالمؤلفهذاكف

كلنها:.تهادةوطتهابر-صا

الأبدانصحة،(إيةلهربا)أطبا4يركفا،(ميةإفيا!با)ا)طبيان

.(بيةل!راإ)

والنن!يم:وافبأةالريافمياتكنب(ط)

:النجومأحكامجوامع(1)

وجعله،الهمريا)م!ادسا)ةرنفي(دق"إنا)ا)!يهـقيالحسنأبوإفهأ

.)2(ءلمداتثلاز4في

ايخر:كاءل(2!)

وهو.اله!ريا)صادساوورناءلمماءمن،اهيمإرابنحهيشبالفارسيةأ)فه

.178-176ص:ء1316سنةطهـرانطبع،اعارفينارياض)1(

.599ص2-،اثراندرأدبرياتتاريخ:صفالتهذبربح)2(

YAA



-نيفةإيأواصادقاجهفيكأوالإكلامريئسيراليتعنروىالذيالحلم-بم!يرفي

.ال!ظ!اءوبرقية

هـ-584-551)ا!!رزرىآسهاسلاجتةأحدأرسلانةلمجراسمإفهأ

طهـرانفبطخوةد،دكثيرخ!اقينصحشابولل!.()1(م1156-1188

.2513Aءام

ين:لمنجهالآ!ور(3)

فيوذلاث،وعامائهاإليران!ضجميأحد،الخيرأركطليتشههردانألفه

يم!ةخدم،وأحكامهااباكجويرةماق!ابهوو.م7301هـ=664ءام

.عصرهفي41المةدارالكاصاتيس!تمملو،سيل!هـإماليأأيىإوإفالمؤ!4ة

عاىئن."!األّفه،ئي4?لممناكلهةز;:براسمآضرءتإبأوللمؤلفهذا

.)2(ماا??؟م1112!-513هـ،605

شناخت:كيهان(4)

.4ا!هعامفي4"ا)فارليباللغة!005عاملي*لىي3ا،روزقطان-صنأوّفه

."ؤواكبررينإفناهذاأساتذةأقوالعلىؤب.,CISوبر?

.م1153هـ-548عامفيأرززايدء(ىالمؤإف"صرعكانوقد

:الأسفزاويكتب

فيالكةبمنعدداَالاسةزاريلاسماءبنالمظةرالحاتمأليوأ)ف

!به:ماهمأوكلن،ذلكإلىوماكبإكوااوصركاتإرياضياتا

.137ص!(إقبالعباسزرجمة)إسلامسلاطينطبقات:إولنلياصتا()1

.909ص2"،راتيردراياتدليأثختار)2(

\!-السلاجقة928



،(لفارسه:ة)با-وؤناتكاأويعاوآثارله!رسا،(بر""ل!ربا)أقايدسأصول

.(4بال!رر)الث"ممةرسالةو

هـ-515عامقهلوةاتهذتوكا

)ب(المدعر:

الأساوبكأثيرخاضمأإساجوقياأمصرارإ-الى"قيال!ث!رأساوبكان

ادلاجقيةبعفشهراءكانكما،زويالةزالأولأ*صرافيسادإذياإ!ثريا

عواءلليتأثير-الش!راءكانذلاثوء.اسامانياالأهـإوبإ-ياءلون!طو

كطورةبارزسمةتعد-4خاصكاراتاليةأصحاب--ديدةررلة3وة.4أدلي

.)1(عهـدهمأشعارفيالأيىإوب

ر3ء"حيو-اسامانياالأساوببر-بمكانالذي-ا)ت!رليزفيؤقطران

ا)فاس!"بمزجه-خسرووناصرالش!هـ.فيالصناعاتإريرادإالخاص!44المدريى

وطرية4خاصأأساوبأأوبقد-الجديدةالأةكار!4يىانوار-يادهلامه31

اسها4االكا!اتقاثهوازتسإصانسعدكلسعودضيالدقةأما.اش!رافب-دريىة

يرجنزوال!زينءرالشاليكطأساوبرينوسطأيصإوبإوصلقيو4-ماةؤقد..4ا)ب!يط

.يعرةلهواخيرا)ف:ينالكهير

لضءراءدواوينر-"مونالش!راءزالوماالهبرريالسادسا)قيرنوحل-

.جدريىةإيبأساإشاءإدونيحللمالأ!رهذاأنيخر.الخاس!إقيرناأوائل

)مملكان-إ*نصرىواا)فيرخيبرديوافماتاْزرهمارغم-وا،*زيةسضائي

بأسلوبتأزرهرغموالخاقافي.لاحز،4فيأثرالذممطالخاصأساوبهءنهما

.335ص2-،رانليادتأدإياتحليتار1()
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.()1بهاظاءلىأساوبهقيدحأنفي-رجأيجدلم..ا*نصريا

وأوائلالخاكلءلىإقيرنافياشة،رواالذينالش!راءبأنا)قيولخابمكةوهـممذا

ئيكر*.اا!ليمضيجادإفي-إقيد!اءاتقا-يى-وارأإ-هصواساقد!الساديه

.الش!ريالأسصإلرب

ؤقيد..أكبركانإسادسا!اأقيرناكلنالثافيإة!هفاشه*راءتأثرلكن

هم-رء"زهوةيهاكلاأبررز،الش!رفي-لىيدة4يةطرإلىصولأوامنتم!ةوا

إلىبر-يطأالش!ريكونأنوتههـضَ-،م،والحوارا)"خاطبلغةعاى!امالا!

الأكبرإقسطاادليرإ4دلاصباونقصد.سا-ألام311ريمونوأن،ةكرعدر4%

.المحاورةوقتإبع!يطاإمادياال!لام:!يصاغالتي4االهصبرةضالش!رمن

اإكالت-مممفيؤورلملا-تظ،رأليياتهمكاذتلتردحتىذلكفيأ.إحواوقد

.إمادير"ا

عاء"4!قيدرةوإظهارتكافعنلا،ال!ربر-4اللغةتمماونكانواكا

نب!رفىكانتالتيإ*رليهـ4ااكركا"باتواالكاماتأنباشباربرل،اطلإعوسكل"

وأآزذاكالفارسهء4اللغةفي4ا)رافيثاتوالترعالكا!ات!قولةمنهيأشعارهم

لة.اكداوا)ما-"4ال!بفيالمألوةة

رطواوأة،همأيفمارفيإدة-44اوالمضاكل؟تإعانياليإلىيراداًكثيرا!!واكا

4المخةإةال!إهـهـ4تضوعاوالموياإقيضاوامالاحاتوالاصالأةكاركلندةنماالاسةفي

اظاقافي:ثقول()1

ا)هنصسيأسإوبن!-تذلاثقيلأسإويكاانوقد،بئخاصاصدلىيىاالوإأ*ليإن

الفدبم.

الفا!يي:النص

عنصسيَبراستانهْشيوءهات..ْداثتواست،تازخاص!!شبوهاكلر

.336ص2-،ا-راقدتأدبرباتتارتخ
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أ-يانأيؤديالأكلرهذاوكان.كاةء4يةشاءرتصشَفاتؤيهابد؟واأندون

همشهروبُ"ثهِد،ال!إ-ءةال!بفيالحالهوكاالعقا""الاشدلالاتإفط

.والغموضالإبهامإلمطويؤدي..عا-!ايكونأنصبهباقبالحالةعن

أليسهطوا-باعا*زلافي4الدة!كلإضاكلينالياريىادالطاث!4هذهاههصتكا

..وكل*ىلفظأ..كبيرحدإلىلطءمأءزلهالياءالذا!*"الط"إلىثاأةروالأسا)يب

ا،روزيوسمائيالأزوريأنشأها..ال!زلفيجديدة4ءدرصهنشأتوهكذا

ظهورفيس!-بأ4المدرسىهـذهوكانت.إفارياليياظهيروصخها،ونظازرهما

نأاستطاعوا..الأهه-4ءنكبيرقدرعلىإصمانماا)ق!رنفيا*زلافيش!راء

.1()لالكماد-دوإلىا)فاريهيالش!ر"نللونا-اذاالي!إو

.نشاطهـمالش!راءةيهاليزاول!جرةكلراءزالعصرهذافيهناكوكانت

فرجوهد.ا،راعزهذهكلنأكلرءزاليرانءرليياطشمافيآذربرججانوكانت

:أكلئاكونكلشهورءش!رابريجانآذركلن
الخاقافي،الشروافيؤإكي،اكَنجوياقواكلي،ال!جويال!لاءإوا

إقاني.إ"اوءجر،ا)*خمجويزظاءب،افيالشرو

وكان.إ"راقوا،إنهـراوراءوماطَضراسانأيضأةكرال!ا،راعزوكلات

لتداولآنظرا)ت،راءوروماضرايصأنءيطعنلي!!هزالأدإيبيبانآذرمحيط

بيرانآذركانتا03رةاسدرا4الا،!مءنتختاف4لهىهـقيj،فيهالآذر،4اللهجة

غيرا،حهطا!بر.*ضزر-:ط-انيةالإليرالاجتصإء"4صءطاتUالىازردون-

.ازء"الإيررالآدابءنإبال!أثيلىزةوراتآداب!اا)حبازيةالإلىر

ج!لفيأس:4الآذرر"الا!جةفيا*ربيةاوا)!رح-"اتالأإكأأظوصودوعان

.ا،شرقث*هـاءلا،جةتا)فةأذ!بريراندف*كأاءكلامله!4

.42ص2-،انا-ردراد.ياتخ!تار()1
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خلقفيرJالأذاتالهاء"الأدبيةإراكزامنرمتبرفكانا("راقءيطأما

ظهرفقد.اصادسااةرنامنا)ثانيا):!هففي!يإفارااش!رافيخاصأسلوب

نومث،وراءث*ر-إذءوةاافترةافي-هاونظاهروا)ريوههذاناصةمانفي

بن?لىا)دينجمال:أءثال،ا)ش!رأسلوبقيدردفبحرا)ءأثرهملهمكان

فهافط.الاصا)رزاق?لى

ا!لمث!!اها-ر..ضراسانفيوالأدبالث!رقوروع-ادإفزاحملةوبعد

فارتقت،أءراءهاوصلاطت!اوخدمواواذربيمانال!راقإلىافراءامن

وأشهـري،أخصي!قيا)دينأثيرفيهاواشتهـر"َالأدبيةالهراقمدرسة

.يربو)تيشاا

ه!ا

خصائصه:وأهمالسلجوقيالعمرفيالفارسيالشعرمميزاتص

،4ا)-لاجةء،دفيي4افارااث"راص!!تمتززةبراروسماتخصازءلىهناك

أهه!ا:

.الجاهـ(يأمث!را4خاص..فيهوأفكارهإءربركطاأث!راينمضاصان!كاس()1

مساحةواتساع،المصدودا).لإطءيطءنا)فارصيالش!ر%روت(2)

ءلميها.يرةطوىِا)يالأحادىيسوةوة!نهبر-اوبىطة،تهوءاض.و

الابتعادأث*راءاب!ض-"فءل:اْحدهما،عاءلملانذلكفي--!بوةد

حياتها.نأة-،مءاثطخوفألم!طاتا)4عنواستغنائهـماقي!يوراعن

نبةفاال!رالأفكارذنةو:وثانيهـصا.)1(ئسإدساوالغهوضباالمملوءة

وا)*لمومرر*بالح!3وتاْ؟ره،الخانقاتإلىووصو)4إفاريهياالش!رفي

ا،ذ!!ية.والأبحاثخيةأداوالأة؟ار4المختاة

!ض

ءاتUالهوالقصورعنسنننوذولاالمد،حقطرعن!تك!بوناءالثهرأغلبُكان1()

.والاستجداءالشحاذةيخيزكان-يكالأنور-بعض!مإنب!!

.،(وش!رهوبرجئتهعهسه:فَيالأنور)حولكتبتهاا!قيالدكتوراةرسالة:أنظر

.القاهـرة-شمسعينجامعة-الاَدابكية-خبة

392



العقائا-ءرض(3)

.والاعتكاف

أ*ز)ةاإلىادءوةواطوأبا*4بأصا،َباْففل4إتوفيا

.1)رْمانوصراهـ"4مالثاؤءةنز-يادة)4(

هـنهوكيرالمدرفيادةيقةااكل؟.المفوا،ماقيادبرإثرا)ء:يرالاهتمام)5(

الإبهامثوبالأش*اردذهتزداار4ءةف.بمما،4الش!ررالأءراض

الأبرياتإ*فلىاثمرحشروحوؤألف"الأحيانم!فامفبأكصوضوا

ءهـوض!!ا.ا)ةوإز

.لإفزافيا)طهـي!4إلمطأؤرصااوليبالاْسااْبىطادإلىر)6(

(V)ضى؟تمتعاراتجاهـينفيماتلله:ظوريالف!اِالفإدصار:

إلحاداً.هـهمايهتبرو"ثاجصء!اواتجاهوالح!صةإفلسفةاندليسااقياه

مواصْحفيرمزكأووالح!!اءإةلاسفةاجانبفيدةفيالأنورفيدفب-ضما

ابنفياعتقادهوليفاءر!ء4الح!وءلمويِمللفلسهفةبمهرفتهدروانهمنةكثى

معطِّلاليونانيينبعقيدةالإيمانبأنيصرحنائييىنجىد..)1(مؤلفاتهوو:قل!ىءيخا

أ-ءاع،دءوقيدهمما.الت!قّ!!عنضارتأكلرا)نحاسة"ةراءةوأن،3تللد

فيا*قلارىو.ا-ونافي!نامنالمر(از؟تكلتألاتزركإلىوافلاطونارسطو

أحكامه.علأوؤوفواآناس!رااءةةر

يرتهـ-ء،آو6"ةعارةثورءلإ،ميرثوروإةلملاسن!4ا--ببردورهقيالخاقىونجد

افدفة.برأالكلربديننجاط

اسلجوئي:االعموفيالشعراءءنزلة

إليارةَتميمةءشها!ةط:قةرءونوتساجه!قيا!العصرفياث*راءاحان

.3325443ة942ص"طهـرأتطج،يَالأنورادرواذ)1(
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ثؤنمصوص!مالعظماءع!الص!منيتجزألاجزءأوكانوا.َ)1(والخاصةالعامة

ويجالس!ونهممعهـمو!لهـوناسظرهمفيافقؤ!ض3ويمازحوإفضاثلهمولىتغنون

ثشجعونبدورهمال!ظماء!نو..)2(والشطرنجا)شدولعبلطرب

في3عيادحدالأءربهموث!ل،ت!ريمهمفيو-بالغون،)3(الثراء

لهمإحرامآاقيأخواا-4ءإأوالأكافيسماعَعنقيح-ابعضيوكأن.)4(مهنازلهم

هم.ءرلمثانااحزاو

حياتهمتكنلم..ريمو-43رعارمنالش!راءلىإقيإهكانمماإرغمبراأنهغير

4ا)شسرتبغيةا*ظماءاكانفقد.أنفسهمال!ظماءلهم-!اليسبمشكلاتمنتخلو

نأكا.،مبراتاروداواوتنشأفيتهاجوناءإشهرار!نثو-"ون-أنفسهمعن

وجومر!مفيؤ!ور*مأبوابوفتح!3حساببلاعلي!مالأموالإغداقهم

ولذا..:ذرروالهاصتالإسإلىواللجوءواللهـوةالمفطريقبسلوكيهمي!ركان

.وا،جونبالخلاء4العصرذا5فيالش!راءمهظماشتهـر

نءا)مثيرةنيلفيرش!4إلي!مامثراءاجذبفييتنافسونالعظماءوكان

و!..سواهمنأكثروالإجلالبالتقدرريحظىالذيالفاءروكان.طرثقهم

برينهم:منالث!رقولاليهمنسبوممن،الطبقةهذهإلىينتموناسلاط!تاكان)1(

هموءيروثجغو+4آإآييد.س.،تمحمدبئنشاهوطغا.قيالسلجومحمدالسلطانبنسليمان

.93،46صاج،الألبابلباب:عوفي:انعار

،36ءا!،اكانية1،قالة،3ببمباطغ،مقالهجى!ار:تندفيسهرءروضينظاكل)2(

.i.ث93ة37

:وال!لطاناباهذويربنمناءالئهرضجمونكانواممن)3(

راسيابأةثسلاطمنسلانأرقلجالديننصرة6خانطمغاجقلج،ت!ينبرو!عابالأمير

تاوسلطاثاه،ت!ضالدينوعلاء؟واتسز.اقالهرصلاجقةمنا!سلانثوط!هـل

،هف-ان!ا.ءحرا-ثالدومظفير.زماهينالخوارمنوعلياه!محمدا!سلطانوا،ارصلانالملي

.(والصفحاتا،رجعنفس)الغوريبمتصالدثتوعلا

."رضإذالىقيسبْو!مودهبأخيهقيالأنوررلمقبسنصر!ان)4(
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نأ*وآنذاكا)سائدالاعئقادكانإذ.ا(ملمءنح.يرةدرجةءلىون3رالذي

أفراأنصا3ة،اخلافهاعلىالعلومبأنواعدرار"علىون3ليأنيجبالثاءر

اث!راءابعضكانوإذا.)1(الشهرفيَر!دعلمحلفإنعلمكلفيثفيد

ا)كتببَأ)يفءلىلينقادركانواإقدحتى،العلممنترةحدرجةعلى

ئل.اسه)راو

نأسواهكلنأعثروالإجلالإفدرررايحظى)كياصاءراعلىكانكا

.قدرةالمتشعب4المىتة.فةاس"والدرإريخمعاوا)ذوقالجيدالذهنار-واإ!بممع

.)2(ا)!مببا)رديفوالإتيانالارتجالعلى4فائة

الزلوواظلاءةأت!ةيقاواَوعظا.سض!وعاتبرينيجصرأذعليهوكان

وأن4خاص.والهجاءوالمدإح4أرررفافياواطقائقوا)كلاميةأفل!ىفيةاوالمساثل

..!بحض!ءلىأوعاتوالموضىهذهكلنواحدعاىالاؤتصارأندرىكانا)بعض

.ءرالالةكلةزنيئديىعيب

مناختيارليةصر3سادطصم-ركأنحداءالشكلربعض!ءزلةبلغتوةد

التناةسأوجدمما..ا،جيدلىنراءالشهبرينمنبرا):لاطللالتحاقإ!ملحون

فيهلىتوسم.نرقهطر.نثزثلء:،مإ-مفاوجعل،ا)ش!راءلي؟توالخصومات

المنافسة.عاتاقدهـةاوا"بىغا

الشعر:مو!وعات

اشهراءافمارقوزمددتالىلا%تحةءصرفيا(ش!رموصوءات-ةوعت

نميواوزفله،أقصءلىاولاكزاوؤانيةال!روالمسائلوالحك!ةالهىاءوالمدحأبواب

ح-ار.نءدداأنالم!روفو.أش!راءاصفا!*سمنسابقوهمفيهنظمماكل

ءرضفْيوأستاذرترمش،رت!ماإونااةدا!صرا!ذاعلىأسابةيناإفىرساش!راء

.18091ص.الثانيةالمقالةةمقاله)1(-!ار

.834ص2-،انراثدرأدإياتيرحستا()
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أستاذيتهكانتاف!ردولىيقا..ا)كماكفيهحققواالشة:أغراءلىمنواحد

والحكمةالوعظفيوسناثالمدحفيوالةر-بصريوال!ة4سالحطفيوش،رته

!ظهـرأنا)شيرةس!هـإت.ليماICIعإ!4ةكانإ-لمجوقياالثاءراما.نأ*رةاو

.)1(الأزظارلةتفيليوةق"ء!..اة!أءرعدةفياإمارة

صا،دح:

قاضىيردةا!ثاءراوكان،ال!ظماءوقصورإجلا!اتافيافي"ا)ريصوقهلهكازت

.إ*ظماءاأوالحكوء4أ-،زةمناًأ-رأوراتهأ!دائحه)ةاء

ء،دناهاالتياسصورات!وقب!صورةالاذةإبالغاتاإلىا)مثرراءعمدوقد

ولاحسبلاعنيرنا،"جرأوا)""يى،دح!متصدولعل.أ*،داحىذاه.ل

ذا5إلىوالجوءا،ألوؤ""ء4اما"اا،ضاكليناطإغفاإلىا!طرهمقدلهمنسب

.3إ-"ا

وءجرو!يروأنوريا،*زيأكلصالا)ممرهذاشهراءبعضبرلمغهماورغم

3يئخاضصظاوانهمأإلاكالءنحهةوهوماإديحافيشيرةمنوعماديوأزكر

ل!زلبا-الغالبفي-م!:ظوما!ميصةحوننواكاة..بر-4ال!رةهـلىالقصليدكقا

.للهدوحبالدعاءويئةهونا،دحإلىير""ظونثمالوصفأوإتض!يباأو

طر!وصفايكوندقيلىةا،ناس.4باخةلاففيءلمفا،دحكلوضوعوكانص

ا!صتف:-4إ"وا.اءر)فر"أوجاه4بسطأوطبيعيكلةظرأولهومجا-لىأو

ذلك.وءيرا)ذافةواإشاءروالوصف4الحمايىرينةجمعإدحاطابم

نأءلىالألغارمنل!زفيأبرياتطمرر.دأكانماا،د)جكلتظوماتومن

..حوارعا!ليشتهكانءاوكلنها،مدحهأوا)ثاءربرمواطفصإةلذلكيكون

.(2)افار--"اإديحاقصءدةفيأصالةاحي؟وو*ذه

353-طراناثدرأدبرياتيرخ-ار)1( eY.

18ص،الفارم!الثر!نمختارات:هلالغنبمي)2( 0 N V.
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ةوافجاءافزل

.الهبريأرابماا)قيرنةذءال!ربش!راءَإفهرساءُش!راؤيهماتادضان+ءر

وأصدقائهـمالش!راءبرجن-الغالبفي-راثحآا!زل!انا&لا-"4-عهـدوفب

ضديشيرها)ذىا)شاءسلاةكانالهجاءأما.4الكافيورخ4ا-شرلىابغه"

بأقبحت!ظماغالبأالحالةهذهي4كل5ل!و،كى*يىهوأعداءاعدائه

-

بأصرعخصمهعليجهـزأنرريدا)سماءروكأنإ*باراتاوأةحشالكا!ات

عنةيهئحثا)ذيالوقتقيإبال!4اإلىهجوياتهفيَليهمدالشاءروكان.4طرليقي

اسمهيثت،رأنويهقه..ةوالجدالطراةةطابميك!ىبهار3ء.ببمديدكلضمون

واوالجي-J)ووكوشكي-لم!لوح!يمإسوزنياوكان.هجاءكشاءر

.)1(الاتجاههـذاأصحابيمساونوالأ؟وري

:صلفصا

11ارودكيا"ؤو-دنا،ا!ريإراخ!ارن411فيا)قصصطزظمالةرسبدأ

ا)بلخيالمؤيدأبا،ا)مديدةبرقصصها(ود!ت"4كاءإ)ليخظمالساماز.ينشاءر

.()يخازوليوسفاقص"يرةظمانب!دهكلن)2(ياريوال!-ة

ناظموهاوكزازدهاراَإم!صصا؟ظمازدادالهريالخاكلصا)"رنوفيَ

بتخضلمث)،(وعذراوامق)4رالش!راقصةاكلؤلف(ال!نصري)و!نهـم

يضتاريررجعافيا(وكَاشاهورقه)قصةكلؤلف"ء-وقي"و.(بتوسرخ

ا،ماصر-ا)*ركَانيأسعدإديناوؤ!خر)3(.م1هـ53هـ-f1'1عامإلى،ظمها

فياذفتقديمةزء"ليراا4قصهيو..(وراء!نولىج!)زظما)ذي-رلهإثلط!

زظمفيخاصأإوئا)أأو-دإقم!4اذه4إديناةحشرليةفلمو.الأشكاقِا)ررصر

.891"165،174ص2ج+الألبابلباب:عوئي)1(

.4برولشهراء3منانشاءر)2(

.706-406صا-!الئانيةالطبعة!ا-راندرأدبرياتثحتار)3(
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.(ينلفجرووخر)اءَشجويازفلاءي!تظو!4فيبر"دةيماهؤرأظهـر،ا)قصص

وزليخا(يروسف)4قصء!ولشاءرزفلم-!الخاكلإقيرناأواضروفي

إفوارساأبرياَدولةاشمسعهـدفيير*يثلىكانأنهإشاءراهذاعنلي*رفماوكل

قصهلىعدةؤظهتكا.اسان-رحاكمادإجوقييىلانارأباابنطغارصثاه

ا)*ثق.أو4اطمايىفي

ةظامييدءا!الأوتإفارسء4ابالل!ةا)قيصصلى؟ظمباخأمادءر1ا)قيرنوفي

،والموةونا.لى؟ينوثيرخسرو:إقصص!ةاإ:ظوماتاصاحبا)*خجوي

أسلوبصاحبود!4ته،!ارزظاكلياصبروقد.!ي!رهفتو6نامهراس!لى

.4ةيةطربعوتاوكلق!إ-دوهوعكر،سيا)فارلأدبافي4صهخا-4وكلدر

العواءلوتغاخل،إراناعاكاالصفىراءاقيبائلواالغلمانسيطرةوإزاء

فيو.4ارالإررأقيوكلهـ4اضعفت..ه!رهأولعص"ياتباإفضراونىهـإن4الدلي"

جدبدانذوعانالادسإكأرنافياريرانفيرات1)قوكلء44الحمالصانحطاط!قابل

إمهد.اذلاثفيالسائدعيةطالاص!تالومعرة!ث"إنالحمايصةمن

اليالحما!ىيةإتفلوماتافيتجاءتوةد.ا)-إرفي.ةالحماسةهولالأوإتوعَا

نامه(اس!%در)4عةظوكل.3وأعصاوأسماءهمرخا)تارسبلّىءنحولض*تو

.)1(ير.فىيلبا(4ناكلههخاهشا)و،إكَنجويايكظا

و!هتالتياإةظوكلاتفيقيإتوتد.ادر".4ا4الحما!صهوالثافْيا*وعوا

.إث-*4ا4خاصو،إ-لاكل-4شخصياتبطولاتكج!*يى

ا)سادءلى-ا؟لوأوالخامهـساقيرناآضرثي-اءإشهرفارافكلوة،-هذا

:زفل!هـهمابينوكلن،)2(ا)قيوكل-4ا)قصصبقايابر:ظم

ئلالانم.دسوأوال!االةرذضرأوفيتميحشكانالذييَالولىيزمحمدباءرالثاهو(?)

فة!لمA*1052عافطإفالمؤ(والقصصفيارائترمجمل)كتاباإا)ر-وعبمكن)2(

.المنظوماتصلأوعنالث!هـلى"الأعمالهذهعنيرال!ث
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)1

)2

)r

)4

)5

)6

)7

)8

4؟كَارشاب . U.عنأخذاالخاكلساقيرناشاءرالطوسيأيىديزظص!ا

إخي.إاا،ؤ.دلأبريرةا،ةضنامهكاَرشاب

وأالخامسإقيرناأواضرفياظيرأبركطبنإيررازشاهؤفلمها.4ناكلأمن

.ا)صادسأواثلَ

السادسأوائلأوالخاكلسا)قيرنأواضرفيزظمت.ؤاء4ةراءرز

.مجهولوزاظمها

كوش-روبوموضىوعا،إيررازشاهيمالح!إلىتش.نامهكوش

.ا)ضم!اكأخيإبندزدانةءل

إبرءةكَشسببانوق!4تح!بَوهي،ء!ولناقها.ناء4بانوكَش!ب

.ر!ىم

وهكط،ا)رازيبرمطاذ!ا،*روفير*قيوببنعطاءاإتب.نا!4بررزو

.س!راببنبررزوأحوالذعرفي

ال!زنويا،ختاري?دبنعثه،نإلىبناسراتزظه!ا.4ناكلش!ريار

ث-يى!4حماسكل:ظوءةوهي.الخاس-لىا)قيرنأوا-رفيوذلكهـ(544م)

.ب!دهأ-يال4)ْزإلىأ-داصهاكأدو،ا)"طو)-4رلىمأسرةبرأعمال

بررزينآذر-ياةتصةفمميوهـي.ءهولنافاصها.ناء4يرنبررزآذر

.زاكلرؤرا.ءت

-رويوه!.تبر0091حواليفيلي""وببنعطاءذظمها.ناء4ليءينن9(

.:ا،"روالإليرافيابطلاكَايوبنبر"زنحيياة

ظوا-44ليروزناكلءنتسمامريو.راءث*رسوسنقصةأو4ناكلسويىن(01

.فعطا



اساد،لى.اإترنافي،الاسمء!وللضاءررظهـ،ا.ادححوهزحاثة!4(11)

.صةرهفيريى-م41إ:عاور"حصاهـي/و

Y1()بنشهيرز*ثحتمريى!كلاخاا)يطرباتصفكلتظو!4.؟كَثيفيرقصة

.زدرانءازيفياط-ثو-ءخسا.يىدبو

والحكمة:عظالو

..والهجاءوا"زلإجونافيا)-إ-وقيالعصرش!راءإةراطجاؤبإلى

يصلأنب!ضه!م"ملاعوالى،3كل"ظومافيواطكمإواعظاإليرا*فيأءرقوا

أشعارهفيبرالوعظبرخشاءرأحجرل!نازياوير*د.اكماكاحىد4والحكهبالوعظ

وا)*رفارهـةالحكى.هـ4ا،مانيبرينيمزجأناشطاعوةد.إراتباأعلوالكمال"كالي

اتا"هبيرواا!ةالعاواظيالات4افصيراإ"باراتاوبرينتو-يهونصحكلنؤي!هاوكلا

،ا)ش!راء-ةمهثم..الونهذافيا،"نوياتاشكلءنأولوكان.إنادرةا

الأروربَلي*دكا.1()(ارالأصنتز)إة"ثنوفيال!شجوي؟ظاكلكطكلضهمو!بغ

فيوالحكه-ةالا-"خاء""اإسائلإرادإاشطاعبراا)ذينالش!راءأةضل"ن

.ا،شاءرأزوتاقىإوبابركنحوعاى3قطعا

:والغناءالعشق

ظهـورإدأ..أدريا*رالشهظهورا)"وبرلىيالمرراثاكاأقيرناأواسطكلتذ

ش!ركلنبرتصية-!اأقدكل!اور-!ثل.ا)فاريهياش!رافيوال!ناءا)"شقأش!إر

اممءا-؟تالمبريا)راخماإق!رنافيالكمالحداللونهـذاوبرح.ء"يصيإبادا

حا-توه!ذا.الضزلليسمىا)ش!رءنء-تقلخاءلىزوعبازشادا)صم!راء

ال!ز)ياتوأول.ا)ضص"دةكلت-زءاًرثكلكانا)ذيا)تشهيبكلكانالةز)يات

،الةف!؟ةشاءش،خ!وب5َنظاصياىإبا)ر-وتالمنظومةهذهءاتال!سثيرم!رفةيمكن(1)

.Leoصر
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أفزلاء-توفا)ةرخيوارزفع.ا!رودكينغارو،1أقياهيلاقلوبالمحركة

الةناثية.الم!اقيفيوأوردكثيرا

ويرفضلون.)1(معألوالتغرلإكأاتظ!وننواف!طال!ىادصا)ت!رنش!راءأكلا

.ثرةء،!ادةزرت،مدواوفيءددهازادحتئصائد411زظمعابلياتاكزا؟ظها

باتالنزلأنالهءسهذافيال!ض*راءح-اربعضصءظوكلاتئياو-ظوةد

ئد.إقيصااءاتصوءو"كأهوغيرالمدثحيررجح

ذه5اءهـ*ربينءنيابربا)فاروظهـجرا،روزيوسهائيئالأنو!ياشتهـروقد

وسهـولة<`إاإطفوالخيالقوةاعاةكلرمعوأبلغهالياتالغزأروعبر:ظمالفترة

محمدا)ديرنوجمالا)*نجويونظاميالخاةات/غزلياتكانت!ا.الهبارات

.أ"رفاناذوقإباءافيهاس!لىبُو4ارةبرازتتهاقإرزاءبدابن

،بهدفماالخا!لىإةرناأوائلكلخذا)كزلالمتصوفةاستغلوةدهـذا

وكا؟ت.الخانقاتواردينضوسا!ليبوال!؟تا)لثمغلوسيلةواتخذوه

بهم.؟!ثرالمتعاقةء!طالمحاغم-تض!ننيةفاا"رالياتالغزهذهمئا!

باءبطكا)ر-الأضرىاسش!راةسوبمنالعصرهذافيأيضاًتفيدايىوةد

ثيصي!تاقياالعشقبراء:اترأن-ت.اتخائيةاارالأف!زفلمفي-والمفوي

"يا.مضموافةبرطرتتمصزاللهاففي4ء.اكانت-تهاكرءاى-ال!،دذلك

السلجرقي:العمرشعراء!

عامةالأدبفيأزرها!مض،ءاوكان،بالش!راءا)صلجون!ا)مصرحفل

الأصواءبعضأنْبقيالمة:لمةليلمةا)4ا)!ةحاتأبن!اولوسوف.ضا!4وا)ش!ر

إرهم.و-أءرهموأوأإرهـميراكمءلى

الغزلفيأما،البعضبربعض!اكلرتبطةالتغزلئيالأبرياتمعانيأنهوبرينهمااكرث)1(

.لازمءيرشرطزبا!الارهذافان

.91صتالفا!يصيال!رمناتتتار:أنعار
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افي:أ.لمابئسعيدابو(1)

،-rayعاه11كل،"4)1في)دو.اظجرألييبناللهففلس!دأبوإص!يخاهو

،ا("ضوفمذهبفب4)فىارشليأا،تحدزينأوائلصنوليهتبر.)1(ءا679

إ!وفيةواا)د!ةمةلأةممارها)رلاعماتوطهعّ!وفسكلرءبرمن:!و ---.--1ا11ءاد!لا

وانلىءالابلىحال4إ!وفصااتا"مه!راوارموزاعاىأضىنمىمنوأول،وال!لممىفية

بعد.فصهـافيأصواالى*ربهماءرفاللذين

فىلىق!و(حيداضاارأص)ررضانهاأحد!،ءوْلّةانلهحوءخُبَوتد

!ا--
هـء552عاهيَبرينفي!اا،نوربنءهـلىويردءثاحفادهأحدأ)فه.4صصفي485

كه:تا)فيأرصصائلاأةدممنإكىةاباولىجد.(م1571-3012)!995

وجىا!ك!را*طأا4ءلياءتصدوؤد،ا)"صرذلكفيإمثراو1إلىواءلهاالأويرإةءن

ا،خويرة1ا،ساءلمنحثيرءاكطيرثفلط.4أكا.اجهـاأشاكتابكلنكلصاء!رو

.المهجورةجمإ!ا

ءهـدالله!-"ا،(14،-ور)4*يصإر)ب!توانةؤ!.يرلةءقا:ا)ثاث)فوالمؤ

سعيد-أبريء-اتبارإحدىفيةاسوفصءمودابن

=48051ءإ!ا!ر.!كل445عام:4.!ه".سبدأبريوفاةوء"نت

:هقبرعاىبرا)"رلي-4إ"".؟تاهذلينانةثوةا-و

فاكض"صكلتإن!-إصاأوبلسهألشاث

ءتسهـأ!-ذاكاانتجريلوخءاط

افى-وىلى!اتءارؤ-اش!ا)حل

كل-ذَه-أا*ريباة.-رعلى؟رّ

111ءلى،ران!أدإ:اتحزار:ش!ثكأادهرضا)1(
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:عريانطاهربابا(2)

ء،دن!ءإشو!ا!دبرريا!ماإراإقيرناأوا!رفيولد.ههدانأهالي..ن

.م5501هـ=474عامهمدانفيوةابلهطةرل

.إقصاراا)مملمات:ء:!ا،افاريصيةبراأضرىو!بيةلكلبرائلهـساعدةأ)ف

والوجدوالهبادةاذعروافةوالم!رال!لممفيفيةوا!ىاأيرؤ-ينبيةل!ربراريصالةوهي

باعياتهرءلىاناليرفيطاهـرلياباش!رةوتعتمد.م!.-رةؤصيرة-ءلفي4والمحه

والتي،باعيارافيبعالمفاوزناعنةلميلاحماوزيْتختلفايا،المؤثَرةالحلوة

صياغتهاصثءن-وهي.(اة،لموثاتا)باسما)قديمةتب311فيفصىنتكا

بعدعنبدورهفي!اتحدثوإنالخيامرباعياتتضارعلا-والم!تويةاللفظية

إرزأوالهىرواشت!ى،شأنهةوحقارووصدته4بوحبرالحقية"ءنالإن!هان

.ا،ءتويبرالاشفإقهش!ور

الخامىراقيرنامنالأولا)ت!ففي،هـصدانفىطاهـردا؟وفاةوكازت

!ض.)1(الهجر!

الأصغر:أسدي(3)

!ي:ا!!رالخا!سإةرناءIش!ركلنcا)طوسيالأسديأحهدبنعابو5

لغتأوةرسلغاتوةر!نكَث،نامهكاَرشاسب:ا!كتاب!تصاحب

نةسءلىفجاءتافردوءيايضاهنامةارءرءاىأو!ماأ)فوةد.ةريى!

تاريخويررجع./يتلافآ4التسهتتجىاوزلمأبياتهاأنفيس،رقةإطروااوزنا

584عامإلىيرماوالأسا):طلكاَرشابلاتإماونمجدا)قيالماحمةهذهنظم

،(برجمة)r(،اررانفيالأ%بفيتار:برراوت،901ص!،ا،رجكلنفس)1(

.325-323ص
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.(1)(م6601أوها\565)حر954وأ

،ةرالمهـصسيةا!فاريصات3إافر!عاىرقيتصرم!!رمفهوالثافيا)3ءابأكلا

ير:لىةدامىلش!راءبشواهدلممات3إافيهرفيحروهو.حباتهرة-،1فيأ)نمه

ا)ش!راءهؤلاءبكلضر!انولما.طيماجمزرإذحرو..ت!رلي!آاسب!!ناعا-د!م

جلياول.خدمةبذلكأسهلىئؤدأسديؤإنإنابةإ"ليالاء!و

نءالابرخجة)دَةابليء-أسا-يؤام)2(م5501هـ-447ءاموفي

.افىر:يعاجأبنفقالموكلة!و!4كأأ!ت11،(4ليالادوئهق-قيا

كان4أز..إلاا!تميقاوجهءا!امثهاءراهـذاوفاةيرخزا؟لى*رثولامرذا

شك.ولاا6601=!1945ءابر"ا-

تي:جابلأرايئالدفضر(4)!ر

الخاكلسأقيرنا:الش!راء،جرم!ثساأحدابرجاىاأسعدا)دينفضركلو

لىيرهوزبإطفويحظىط!رإ:كلدىإسلاجة"ابلاطفيهملعإن.اله!ري

عنا،تمتصسةا،"ظومةؤصتهإتشهـرتهوؤرجع.بَبور-،ر،ْمح+بربْ ا(نشصاظهاا)ء-

)2(48511=!4!ا.عامفينظءها:ؤد.(-نياكلشروير-لى)-إاون!قيو-4أ"،1ا

.)3(إليههامرداأواإذعوصرراوزامنبةث!بمج

منةجوي5اا)تظ،أكلبوش!هـرث:خىسوورا"؟3ت4اءر.بر؟تتث!ابهوهـ:اك

بروجودكراانةمصما!يا،تفلوماتاأوالمتض!!ونبرم!اَوليت.و-وهءلىة

ؤ!ص!فيه-!حاغالم!زجوزنإ"ش!ر:لياتإزمتهاةسص؟تإلىوفيالمضة"رال!ف

هـ484عامقيكاتذا،ثأ-زادهضمارثذع.برينما،ا!نبر.سلدىَيخالغارهـذاررد)1(

.1(14صكأأنظ)

ص)زر-ول(2-اثرانثالأدبتاريرص!)برراونكتابفبيرخالتارهذايررد)2(

.(Wtص،ياتدليأبرخنارهـ)644ءامن!نكااتنمس،ا:أأنيخذعشدهارضارماأ،34(3

.م5861اءافيا!ندلية""ةالم!ضهـتت:زمئر*أقيمهأطبكلت)3(
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.والأبطاتا،لا-مة!!فيهؤصغب1ا،-بزاوزتْاسه:آضر،بالحى

كانوأنه،لل!ا،4س!ولكاذاَدرتافزرسلوبأنرتضيتا)تظمومن

الخا.ساةرذاأواسطفيا(دلمنة-ر-وفيوؤلمى.الحكى"ابعلوءلممءلى

كَب.شمحى41

في:وأز(5-

.11(إروكطااقاورّااسماعتلبنالأزرقبإلم!ايمهنأبوأوب!رأبروهـو

اصهلممية.اوالحكمثا)ة!أفيوعتأبتهإنمضله؟االح!إقيباكتسب

،ضراسانحاحماسبِوفياارسلانابابنطغانثاهإطان11!فاءركان

شهـرةعهدهفينالوةد.4براسه!هتفىاتاولىؤلفكثيرايمتا-حهوإلاز!

.في!4رلةكلتزوباخةيرع

عليثتهـلا)وجودنادرأثمارواندراءه.الاْزرقىِخ!فوة!

وكل؟لةاتوزكلفات"ةترتفإيهـإتمنتخلولاو)3-،اثلىةصوةط*إتةعهاثد

.(2)إءدو-يناوصففي

العلمية،والحكمصائحا)ةفي(ستدبرأد)اظوالمتبإممصأاجهاودخسب

ابنسيةمولاهائزءركليررإصوربامةرونا4ًكتهالذقي(وشل!يه1)فييه)وكتاب

.)4(كاءلملأًصظواللأخيرتاب1(3يراتءتوكثنءوصفوةلىو.)3(ضعفوءد

لبراونالأدبثحنار،72،73ص،لبدنطبع؟اءإصكلراةتذعر:كصاهدو)1(

طء،(زر-ء-)2=

.831صسا2-،...تبا:دأخليرزا:تثفيدهأزا!ر(2)

هامثى،(إيةالهرجمة!1))ا)ث*رثقازثفيا)--رث-دا:ا)وط!اطتالىاشيد!)3(

.138ص

بعدها.وما89لم،86ص2بربرالألبابا!اب:عوفي)4(
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ون3بأنويرربر+ون.وش،رةكلر--"يالم!شبرإبفيالأزرأنإ.مضاولىيرى

.)1(برقليلة-لمهأوم7201-ء465ءامفيوؤاته

:ييزاكبرقطران(6)

،)2(زرمذأم!الىمنأنها!-مضررى.إتبرلىزقياور.ء.بنؤطران"و

بيض.في!ليبصمفةدسأنحالأي.وءاى.لىز)3(تبرأكلافيمنأنهاَضرونيوْكدو

المعاليءتصرارلإزو،ادْأزونخجوانوةجه5أحهـ-ايمتدحانطرةكان

.سويكاع

نجه5ح!إمأحد)ث*ريعابالحسنأبريءهدفيشهـرتهذاعتوةد

.()4(أ9401-3301هـ=425-441)

ع.إروبمهـارتهبهأشادوةدةالمؤلفاتوتدإيجاشكلرانظمفيماهـراَكان

،با)ثاءرلىةانلقطرزمانيفيأسلمإفط!:اطأوطواا!دينرشيدفقال.اءاث*را

تبرليزفيقابله-؟ت;4ءخسروناصروتال."شاءرأا!!اة؟تنبفأءولا

.()4ْإفارشا!دلاأنهأضافا*!4طلاعالاواسعانهم6401=*384عام

،أش!راءاحباركلنجص!اعةتضمالشةرفي4ءدرسهصاحبقطرانوكان

أهـتاذ-ئهوكاذت.)6(لتلاءذةا)ت،روراءوكلاإخإءش!راأعكرإنالليقي-ى

.81،ءر،دهازاضرإءاتأدتحبار،381ءلىة(-!ة)زرإسررائق-دا(1)

.67،68ص،(ليد!تا،الهراءتذءرة:لثاهدو)2(

.214ص2-،الألباب)باب:عوفي)3(

.481ص،ايررانأدبرياتنار-خ:ش!ثزاده!ار)4(

.6ص!.18811يسبار،شيةرطبع،.4ناسةر5()

،69ءرهاه-لى.(المشواربلاأ.جنإراهـيماادعتورابر-!ة)إ--را-لىائق)6(مقدمة

.68!67ص.ال!راءنذعرة
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أ،ءاالططريقءتشاءراًكانإذةا،ديرحوفي4الص!بالأشعارزظمهفي-"بدئ

للمعاركوصىفه4دةفيتبدى4أيى"إذقيكانتكا.وحدهالطخطريتىعن

ا!ه""ةاكلنالإكثارقي-ف:يءكلفي-لا..ذهتا-دهوقد.اسء4اوؤ!ىول

.إ:لم!ء"4اوا،--نات

اضوء4كلة-(?)برهـتلافاآ01ير"إ!ماأذىِا4دير!رازجانبَإف-عارانولة

!ستو)سهمبا4كلظوةروو"(اعذروكلقاو)كاااعصو(2)ةدوب41ئزؤا+4قصمحى

.ال!4ؤنفيوكشإب،(ناء4

7201مهـ-65!اعامفيكازتوؤاتهإنا!ويرقا

.r()ليخأ"إراذلاثبر*د3ماإكتتعاشنهأإفابرثير

اكأراءُناكازتوإنا

:ذ"سوصرق(7)لح

أعمالكلتقباديانفيواد.جاديافيأةاالحارثر،تخسروناءسءاالح!هو

،وا)ةنونال!إومشبابهفيودرلصلى.)4(م4001-3001هـ-493عام-إصا

الأسفاركهيروكان.وا)*ربإنررءلىاأش!مارأوةر،وا)*تماؤا-الأديانوحةق

رأىوقد.الايىحساء"إ-4إث"*4ائح!4برأإت!لوإشخصياتاكباربليرقيا،واطت

داء"4ير!:حأنة!ا!4إهـمهلإجصقيالدىكا-باوء!ا!،رويال!زكلس!ودبرلإط

.الملإس!اء.إهـ4

صاسا

اكأإدراو!يرروتارة،برإ!ءلى"المثتارةالأساط*هـؤ،!احو)4حي.يمتوقد

.051!ط،هـانا-أدإياثتخزار:دءزاضاش(1)

.67،68ءلى،تإيد،اء*ر+ا!ةحرزذ:5اكصدو(2)

(r)051ص،..تإيادأتصارتا:دهازضار

،طهـرانصاخ،خسروناءردروان،114ص،ياتأدليليختار:رضازاده4()

011.
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.)1(نبرراوليرىكا4تاريخهأخطاءمنالأضبارورذهفيماء،ال!باءيبالفه

،(4ناكلرس!)الىصهكهاببرة!افيةا)كهيرأسفارهخسروناصراصكلوؤد

.حشاتوالمصالصت"4كلن4خال4سهاباكةر-لاتهفي4صإدةعماؤ"4تحدث

.م1881عاميرميطبارفيش"فيرا،--شرقنشرهوةد

اه!هكامهب!ببلهاكحها،ج!"اراءأكلوال!:4،ماداة4رتيبللهـرباضطروتد

زافى)افاسفيا!ابهذلكعنثوز.روبها41ومحماو44الاسهاءبإلي*قائد

كلذهب:4كلسائ!!ءدةقو-4الإممماء"إ*"ءقائدؤ"4أزبتوةد.(ا،ساؤرين

كل.1134عام،إكأليبركاويافيبمط!*4ا)كةابطجتمو.وؤإس!"4

إليه:تسبا)يدةال!دا!!تباو

خوان،دينوجه،نامهمادتيى،(بر""ا970ً)4ناكلئيروشناكلثةوي

نون1)قا،الأءظملإكس!يرا،ئقاطكلازكص،ينا،"!يردلهليهَ)2(نضواإ

وتئى-نرةا،سهـةونب/الأءظمإ،-م!تورا،الس!رإ"رسا،ا)جمونانعلم،الأعغ
.رآنإةا

طهـرانفيءإح!!إوعظواواإذ!بوالأ-لإق4ثإظافبديههـانو)4

الإلحادفيبرياتأعدةكلنها)3(بر!"أ2574عا!ةالاخسجر4ط"تلتشتهو!إززجرو

.)"4!4بر:مىوكل

منأكزوا،ى"!يأقيحىإا!داقاليأبأشعاهـهيصوغخسروزاصروكان

..كل،،اسو

دلإيرفىاحا)-بلأؤضكال!لممأنويررئ!عماصربهيمتردحولالير""زلاوكان

Yص،(جمة،ر)2جساليرانفيالأدبيرختار:إراون()1 I A.

.ا0491عاءاا)قاهـرةفيروخ)2(

(r)ضهـروناءسديروانأن143ء!ح"ابهفبزادهر!ا.ذءر

لييت.،إف03علىالأ.ءر
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أَهلم،ا4فشيتإعنا!ت-دثث!ادالذلاثةكان..4.يئةاطلإدراكالوصوليقطر

ء-عقا!ا-5تكنولم.بالحملا؟"واةكر،والإ؟انادينباربطهووجرب

.صوفا)ةصبغةمنتخاو-اعلمااطلبعاىوحثهبال!قللهةو

نأقلءَةتدذ:أنأمؤت-دثأ،زفارذاا-رآشاءركان4أذ4وافلىلإص

.ىةخا4-ةل!لاس4لأنبهأيىلموأحدفيطىء

زادهرضاأذءير*ا--قي:فاوجهعلىوةاتهقياريخيرق!مالديرناسو)5

بولايرةيمكَانواديفيؤبرهوأذةأ8801هـ-481عامفيتوفيأتيرؤكد

.(1)نشاضإد

،*1*"!ء!33صَ:الْانصارياقهعبد(8)-

عامهـراةفيولد.روي41الاْنصاري?دبنصداللهاسماعيلأبوهو

.انايررفيعهرهطوالعاشوارسلانإباوعاصر)2(م6051هـ-893

الفار-يةفيالم!جوعاَةكرااتممل!نأواتالأنصارفيعصداقهيشجر

ءوضعأصمبحتالني-الش!يرة!نا-اتهوت!د.إ:ثرازتايافيالث!راشخدمو

فيا)فارءيوالأسلوباإصجوعلا"!رنموذتضير-بهلىها-اءوكلنتةإجد

تهلفامؤومن.44إفاريصوا"ةليبال!ر)هـفإتأاكةجروكان.الهبريانلماءسا)قيرن

،إنؤرال!اوكلخازل،ال!لامذم:اءربر؟ةا

،أصرار!اب،ارأصرإةرسا،العارؤينزاد:ا)فارهـ:ةمؤلفاتهوكلن

هفتثزامهتاةدر!تدااروله"رسا،ين31الساحتز،و-اندلهلسار

نصيحت.ةناكل4إلهيتءقيولات"رسالهةء4ناءناجات،4ناكلء.!ت،حصار

.147-144ص!،المصدرنفس()1

،336صط2-(-رجمة)لبراوناير!انفيالأدبتارثحفيدوشلماوفقاهذا)2(

.(3110411صرأدبرياتتحتارهـ)693صنةلدونعهأةجمذحردهازضارأمما
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شهس،اإريرلىينأز.-لى،t()(الصوؤ-4طءقات)السا!يلم!تابتهذيب

"تصقييق.ارأزوو،(ازش)سيمخازويوسدفمصة)دلىلم!جاا

مصلمسا"رباءياتوله،وبرلاء"ة!ا-ةفيهةبالفارسالأفصاريزظموقد

خا!"،ا)رباعياتناظميطا.جةفيرور"بروهو.روحاز.ةءهـفا؟"4-ذباتةيها

فيالأكبرا(!ضاصاحبير""بركا.وا)*رةإ؟هـةأديرت-4اا،مافيحمىلتدورالتي

منلوأو،أتما.جيااش!راوا!صوفياالشهربرينحدثالذياكدريجياخلاءةز

)-ظئي.ذلكفيالطريقامهد

.)2(م8801-!481عام"راةفيالأنصاريوفاةوكا؟ت

هـ!،اضه:ان!تونيطاهرأبو(9)ص

ءناقب"ب!نوانوهو،إفيرساصهراءبراجمفي!ابأتدمصاحب

كهآبه،فيخاية"حاجيلدىذعرهوإقيال!ابهذاضاعوتد."الش!راء

أبرووكان.(الش!راء-ذعرة)كهابهفيدولمهشاهلدىإشارتانعنهوبه!ت

ماتإنهإقالو.تهياب!جواشت،روقد،)3(ا،ةفتنينا،!إزينال!طّبطاهرءن

.إءلبرق!ذلكب!دأوا6011.هـء-.عامفي

حمء.لاسَ:ديالأبيور(51)

ا)ور!رفيعا!.الأكلويالأليءورديأحهدبنمحمهداإظةرابوم!و

وتوفي.والأنعحابوال!4ا)نرو4خاصى،أوا)طجيخفيوتفؤَق.ا&لمجوقي

منالجاميفقلهوقد.ا!ديمةا!رو/ةباللغةإضافالتالكتابعا!قيالأفصارأدخل)1(

وأضرخ.ثآضرمشارخحالاتثرحَابإوأضافةعهد.فيا،صتعملةلافارصيةروريئ41

ث!.الأنىنفحات9كتابهلاوجود

.403سلى-(ج!ةزر)2برانريرإفيالأدبيضتار:ذاورلي2()

.66صاالفصحاءجمبم:قليخانرضا)3(
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تإإإااءا)فر!كاركلرةزفييرد%ل،وو.م1311=مر705عاها!انةصىإفي

.الأدبفبيرذحر-ألىكر!ميركنولمش!رهـ،ام!ظمضاع

**!5،!رصءءط!حَه:سنائط(11)

ي!إنحاراإش!راأسءاذوجرالكب1)مارف)1(في-خاآدمبنءدودا،!ا-بوأمو

)2(.الى.ا!.-.011ا!.الهرالسادنإةا.ة برإخء"مصو4رزءى"مصفيهـ-.4لي.ير.سر

برلإط-دكلةفيوعهل،الهبمريالخاكلحي!رنا)قيأواسطفيستإئيولد

ويررةض!تبالد؟ياءلإف"ويرةطعبرتوبأنؤفيا)مما.4حيياتهأولفيَنور!نالةز

1711)-(م!552=110)4ر"-توليكلروودبن:(راءشاهأخت!نواجازا

.(م1571-

واشلاعا"زينءزءتروجهبحىاءرةانواما)طكلحرحا"4يىخاثيبرلىأو-د

حافيا)رأشحاسرءزز"شوارعفيا"-يروعادحجثم.)3(خ!راسالقبررجال

إد؟يااعلىوضرإكمالارودارجفيوسار،ال!ظماءواكأزل.)"(إقيدكلينا

.وؤء4"بأشعار

ر-يئلارت154ص!،3العبثر،Do(ص2%-ارراندرأدإجاتختار()1

.672ص.1831!نةطخ.انرخنوولىلى-ن:رانهزوةر،611ءد،اناررتأدبريا

تصالأذ-!زفحات:إلجامي.593ءلى(برصةزر)2بر!إرانافيالادبليحتار:اونبرر

ت(سنائياآدالدءتءبى)4ة.-صءوفيأما.37ء!،إنداطبعةالقدسحيفسات

ا،سم.نفسردتوانهإصاراتهفي.نائيذحروقدطَ(آدمبئمحمد)خايفةحاجيوثسميه

.حعن()اسمهأنانوسخنورسخنصاحبو،رى

،161محهلىاح،ز!كيةطت*الظنونكثف"252ص:الألبابلباب:انظر

.672ص.انس!زنورو!ز/تس"3صبرقيضورءلىش،طبر،ثيصنااندثو

اسول.بذثوخرتفضوبصيتهدءرتزليلمخأندثوانهفيصنائيءر-بئ2()

.18صشهـ.ا032طهـرانجابع،سنائيدثوان:افظر

.555-535ص2-:ا-راند!أدبرياتيرختار)3(

(f)مأحباش!رc651ص.
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الثكلرأساوبفيتنؤعاوتةتيرًاا-دوأونالىااء*راثا%0414منفيإةس،ا!ْو

ةضاهااياا،رحاةنه.جةأحدهما:بانوL.أأشعارهفيوريىاجى،تا.الئارءي

وثارههما.الةرخي4صىخاوسابرة"4بألىإوباًتأ"راسةكسبوااللهههـوا،"!في

اكفكيرفيواش*راقه!الصوؤ.ةفي.يرخاضةلإطهبمىببا،*ةويتحولهز"ي!ة

يةش!رليةةرطتبعفا،ر!4ؤاءرو4ير"د:را-ةجرلىاًرزكاأت!!الضؤتر،-.كللإةأاو

وقا"دريائهوءز)باتهقضا؟دهفيازهك!لى-دريىري3ةبطرزوأتى،بمدإدة

الةرفانيةوالحقائقبا،مارِفكا!اا..ةلملأتؤقيد.وكلةتوياتهاما-ير،-ةاز"رجىتمالس

فيكاطادءاطأ"ةا)ت*إ"جصهثاللأكلوام!ا-إفواعظإووايرت؟ةالىاالأؤحَاروآلح!وا

ؤ!ىيح.إخ!إءعلي"ان

حلاءوأن،يىشافأشعارفيءكرتقدصاوزرح"باإ*ربر-"اأنويرلإحظ

وأنه،وأ"ثالوقح!صوآياتأحاديرثءنإء4المضةبالإثارات!زيىّخاًكان

.رسإةاءلش!راأةركاا*رباء)ص!راأةر

هم!ويست،كلقاصدهلإزباتال!قا--ةالايضدلالاتإلىيرلمجأوكان

فياقيمهاإقيا4الحارريئ!ذهبأنأتولايمكنو.بوؤرةال!إ!-ةالإصطلاحات

انصرافأيصبابوأحد،أفارسياإص!رافيح!ير.تحولكل:دأانتكش!ره

.ذيتهـموأت3لمهارضأاًإةاهاشا!ى*:ةاالمسائلإلىا)"-يطةالأكلورعنالث*راء

اغرفوةد.طرقهاإتنااإوضوعاتنةس!فيادَت!ولمنؤدوةلىةائيكانكا

لهقابم4بر(أارو.ياإ،-ثلثاجلالءمرحكاة)1(خليانتهبىأنه!راحةخاقافي

أليياته:أ-ا-فيانلاقاتيتقول(1)

...خليبليغاشاءرااهـ،ءأتجبت..شافيء،دأفعلااثاطوىعند.،

يي:الفاراضصا

ادبرزكسَ!ريى!خن.نجصونآسصانز-ولفتسنائيد:راثفاجى--ون

337(ص2-:دهـاريرانأدث؟تتار-خ:صنااللهذبرفي)
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معترفأأشعارهضهتّ!ادإوانهمنأبياتأالأنوريوأخذ.(?)شأنأءخهورقل

صاررأديباعفاءرَافضلإنو..سنائيولي؟كأنهسهبرشِوصاوى*بذلك

كاخافييىذمفيأبياتالأنورقياندلىوفيتدوجا-ولا.)2(بهاشدلميىالإءجصابه

.)3(انوسض!ورسصنصناحبثد.عي

أحدأفإن.الإررانيا)تصؤًفي،-انفيمش!ورشاءرأولسطافيويعتبر

كا.لإم311صفاءوإ-لاسيةوااالإح!ابنفهلىالكلرفانمذهبفييرتظرأهـبلمه

فعلمماوأوسعأكبربر!ورةاش!ربا5وجلاالتصؤفوصتَحشخصأوكرولتبر

وأصولهنظمهوأوجدوالأخلاقإةظماليخاءوضىعمنوأول.سعيدأبو

.()ثاءدهوؤو

ارومي:االدينجلاليقول(1)

والعطارسناثيتلوأتياوقد..عينبهسإناثيjروحااسط!اراكاذإةد

اثمارصي:النص

آبىيمعطاروسناثيبيازهـا..اوجصصسمدوناف!ويىدبووحر!طار

593(ص،(+رجمة)2-،الىرانفيالأدبرختار)

ليضا:أبقولو

الةزنوقياطءيمإلىبرإصفاءيا!ىتمع..*دأتْور--ية،-ءرَبنصفإفي

الفار!قي:اضصا

ق!--امبثت--وشزذ-ولىيماز-3..%-.طءأ-يم.قأدداعر-وشي-رك

123(.ص،اررانأدرماتلىيختار:زادهرضا)

الأنوريض!نهااقيالأبرياتفهلمكلر803صرطيالأزورانديروإلم!ارجوعايمكن)2(

وفضلبسنائينفسهقيالأنورفيهيىاوىا!ذقي-الينصلىهذاو.سنافيءنأضداًهأش!عار

:اصابررفيه

صابررمصه!دونرنه5آضرهتمسنائيون-

.إراصاأشبهلموإنبحنائيشصيهحالأقيعالىأنا:-!ةا)شو

.274ص،انودخنورسجن)3(

.061-581ص،آالعرش!ر(4)
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عن؟ثازنىأ؟4إلا-قلإديأيهـاتهوتفة!اثدهفيكيانصناثيأنغمور

أحدلىيرهـقطلاإنهليقالحتى..ال!*موماراوةأسلاصةواإنةبالر!معاصرر"

المؤل!فاتءنعدد!صخافطوللشاءر.افير%!اباةاءادورتوإلىالقدماءبرين

:يا!فيمانجملها

حى،اءثيرام!هاضاعببتافأثلا؟ينطواليسا.*ءكان.انإديوا-ا

ةقط.بيأ346013إياضاأ-!اخ!ضىويمدرسطبعهاا)-ئيا)تخةأن

باءية.ارواوالغزليةالقصيدةقالبفي!إنهاوةد

الحققة.قة4حدمثنورة-2

.ا)تصقيت!يقطر4يرمفو-3

.(إر.وزاح:وز)المعادإلىالد:ادسيرمفوية--4

بلخ.نا."هكار4مثنوير-5

..4قاعثقةمثنو-6

زامه.ءقل4مئنوث-7

قامه.ءدثبأونا.4ءفو-8

.وب!روزب!رام-9

فقدلفاتالمؤبرقيةأه،.4ةاطقيحدرقة.ثو-"جاءمتوانا!د-وط!حوةدهذا

د"ث:لمن35-!حاءإايح!ا-بن!ا،1أبياتعدةصوئمنهاتهـقولمضاءت

.دلهبااسير

تفىنفمانظاميبهفاةتدى،صنالْىمثنوياتالثراءكبارقتدوةد

أسلوبهبار311هؤلاءوأشاة!هالحوباتشةفيوالمولويوالعطاش.الأسرار

.اض!ءاوابتكاراتهماجربت!ي!4وط!

.م0115-!1545عافيالأرجحعلىسناثةوفىوكاذت
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"صلادص:بلىيمالدفيمضجب(!ا

كان.اطعا؟اواا!دتنارشءدي.صاعرمنزبإكاابدحماإدليناكلضتجبكلو

.)1(يالأزور؟ديحص!ظك!ألت.ن،3-ناًوفاءركا-ءآ

وi"إلمىةدم4أزء""إءُرفماوءل،إدهموليخزارءنأحا-ثف3يروأ

وفاتهوتارأن0،3يفبابهبدايةفيوذلىثإ؟شابةاصىخاءةلت!ذُم!516جم!ام

.اطء،و

أحىالة.وفييثرررطخعاىتدلبيةوا(*رسيةإخساراا)ا-ينكل:شبمبارأشكلو

:صامفياعهر(31)

انإررشهراءعبار.ن(جاميالخص)مافيابرراهـءإبنعهرافتحأبههـاحىو

وأاباداسترتوابع.ن(بر-ناث)فيوليخال(رنيثابو)فيوإد.وءامائهـا

.)2(بلخأعهالمن(دشصثا)

.و..ناقشتهـمالعلماءءا)-4إفيميل:الاختلا!اا(ضنقلكثيركان

اشقويما).،عثاهتزااإض!فيوشارك!إء-وم:اايىء4عامفيء!!ا!

.ر،ولمثها(فيبا

بريتأن211ص2-(.!قالهبست1)4إدَتا!ثا)قزورفياشوحابعبدتقول11(

،رجمته:الذييالأنور

بذلكالفلكمثىءشهدوةد..الكتُّ،بعا!الملكاْنتمنلى!

!اهيقولثبرردادهفلثمنثقيشاهيمنمبازركتابصرإ.ابَ:اخصراو

32(1ص:اتطهـر،انالديرو)

و!اءذلكفاوثفيالقزالوهابعهدسا!وقا-.يئالدمنتصبح،فيالاءرنظمهقد

براسمتصرحلاالقصيدةكانتوإن،(سمتانن!ا!)دَخابهفيذحرهالذيا(خفارياحمدرأي

.المما-وخ

.162ص،اثرانأدبرياتليخا-،166ْضناسيسياث-167ص!تالعجمكأف)2(

6\r



الروامف!رهه..هـمأفكاروأفلايصنمةاءتماثدنشرإلىيميلالخباموعإذ

د!ءالاج!امرالحىإ-يتافه!د،ةتلهف!ويى*وا4وا)زندةبرالإطادا!وهوا

ء2افؤتحدو!،.)طلابههـ"2اطهـرشلىلىرفضلىبر،دادإلىء.ادو،1.لكه!ات

.المذا!بئمةوأافكأهاءاءطففة-دَ..ا*امةا

ؤظ!!اًكانأنهلي"فيلا!وران)3رباعباتهعاىايوبماتتتصرالخيماموث،رة

المذه:يةاأ*لوافيافنا4آئه"نوكان!اط3!ةاوءيوإفلسهنحةافييبنابنلا

.ةحراذااةويهـرباًمووحاق.يخيةاصترارواالأدبيةو

لي14)"ضمرليتظص،1ر"كيكان..ا)داخا"4لأحىاسصسهانع!صاسافيامبراعهاتور

001إهـاءحير-4زظ!هريرِمي.المت!ئه*-4ثهأ!كلفييرإتم!اهالذيافبا-الن!-4عن

روإسرواالمت!4ءلى-رةلىشطَزقيلمهاتهواز"اناحولوتدور،-و)4با-ث

برةاتواءاىوفث،ابل!بركل-!اةوتؤحد،اشراباتمخدحو،ا)فيرصةواغتنام

.إسيئاتاءنو-ئهـى،دوالمعاوالعةابالثوابو-قير

ؤ-.خمهاص-ةأب5ءش!وكأللخ!اؤت"بالتيإهـبراياتاءنا)؟"برإتمه-موا

إليه.

.أزكأرراللصاتح!أإتهء-اليأر!رجصتةدو

،4إرواإلىنأأحهإليرودفهـ؟،.،:خرجد،،-تهء-ابرا!فيالخيامأسلوبوعان

.4إة؟اولوااخبرأإزكلامهطرْتأصأناًوةوالاشدلاكاإ"طقإكوأحصإنأ

طوعارتص!فيبأنها(.مضفوصنمهءلميهح!ءهمكئنإ"احثونااضضافوؤد

-شربكانأنهرأوا3أ-محا،)1(وفيلم!ىوثح!يمبأنهآضرونووصفه

ي!لماثلاأش*ارهفيير"ظر..نأن.والحق.وءونخلاءةءنلاحكمةعناصلى"ر

رةتيةوهوصةد4المتكىوؤحبارأنعا.الأةإ!ءا!برالمرونر!نحهأنإلا

.ص!نموفهـمبركنليقه:لمونها!أم10

ا.VAص؟ا(-!مث!ر)1(
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سقراط4فدفيخلىكانأنهأشهيارهمنرشتنةتأنف!رإعهالدونوءكن

بتناش!يؤمنوالجههـ،بمذهبردثنكانوانه،(أدريلااقولةءقاءائهةا

ةي101-ولفا-كأتهفيا)يوناتيالح!يرا(-!ابي!ور)يرقلدوأنه..الأرواح

.ن!ةاسااةصايةركتنامباص!لخاا4ألىرليمكمرو..المستةبلوضراواط

.جيدةبيةءرأشها!الليانتكاا(نحارصيةالأش!اراجوارإكأو

ؤضسهبا)كطالكفمنالعدليدأنغيربرالتأليفضتلهبأنالخيامويوصف

والأدبية:ا!علهيةاتهمؤإنماومن.ذلكبغير"ثهدإليه

تعأمّهاتمنوهب،والمقابلةالجبربرراهينفيبرال!ربيةرمالة-ا

ءلمماءأدىجرعحدإلىالخيامشيرةفيت!ههـبتوتد،ال!لمميةالئرق

ء-ينءل!ادعتورالافارسيةزرجه!اوةد.العالمنحاءأفيلمإضةالر

.طهـرانفيوطبعت،مصاحب

فبالخالقبحكمة-تعلقوهيةالتكلإفوءسألةالكونفبربيةبالهكأيصالة-2

.4735عامفالخيامكتب!ا.التكليفمنوالحكمةالعالمخلق

أ-دالفويانر-يمءهـلىبرتءهـدؤصرأبريالإمامسؤالعاىإ-إبة

ءدةارسالةاطبعتوق!.فارءا!نواحيصتناصةوتاضيسءيخاابنتلامذة

.!رات

ط،رانفيط:مت.اقليدسكتابكل!ادراتمثمكلاتشرحفبر-الة-3

.ء1314عام

الذهبمقداريلم!رفةالاحتيالفيالخياموض!!ا،الحكهةميزانرصهالة-4

بررإين.فيارسا)ةا"ذهط"توقد.صنهما!ركّبجسمفيوالفضة

طبعت.إ"ةإباأصإءا)4ساربىاسما*اكطااماماكلوضوعفطبريةل!ربارسالة-

والهند.مصرفي

.3،4باطامحت.ت.-اهل؟لمرثابجونيبريةل!رإ!41رصا--6
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ليالةأرسية،41رسراوهـقي.أوجوداإتكطهفيإةلموباروضةاةرلىإ-7

دها.ربمةط-*هاتمو،انشقي،لتىا)ثسءلمةفي.ءيسيسعيديردءاى؟شرت

إ؟ةا*را.ناصغهـاذفي724Aءىاااا!لصتنقلهـا.تايببناضفاء4زرجهة-8

.إشرقاء41فين!مصيسإدطء*،اوةلىةا)فيا!سيةإلى

والم!مّب.الجذراجلاستضرصتَلةالموا)!ارقصحةفيلةرسا-9

نءأشكلماشرءرسهالةة4م!دف!وردتالتيأبالح!مشكلات01-

اةليدلهلى.كتاباتدرمصا

.للخسإموريششهـرليء-ء،ا،اطءيكلءإتاثياةرسا-11

.ماكثاهزيرت"انفياةرصا-21

م3ْاطإ-ت*إقة"هـ!الملأثنظأمرسىا)ة-13

.4ةالأم!لوازمر-إلة-14

المختلفة.ا)كتبنهلمتهاريةءرأشهار-51

فيطغ.وآدابهإ-يروزاء.د-اريخحوأطويردورة.امهjjjj'!اب-16

.1312عامطهـران

.داع-ةورفيالآنابوجد!انس!خةأةدمو.ا)فارمبةالخهإمبراياتر-17

إ*سخةا-دافيلاا)قيدمح!ثمنةها31ر-تبرارفينزث-ةنسضةتوصداع

وط.مت،ال!الملغاتم!فاهـاإلىالخيامهـليإصإت-رجمتوةد.ا)-ابقة

.عديردةاتكلر

647لأصَ:سلمانسهددء-ص(41)ح

وءةصؤهانههلىكلنصىلهأ.ساصانبنسعدبر.4أاسمو،س!دءس!ودإيىول

بأ"نيربأرتهم4801هـ-044عامفيو)د.با!لىلاهورو!ولده،-ر-ان

.عا،(-دهـبردورهوكان.اعا
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ا)-لمطانأ-:اعزكلرةفىؤممان،؟تالرزنوليبرلمرهـافيكفبابهفيد!هـم!"ضده"
و-

س"فحاشب"إلىوازضىم.هـ(294-!154)نويال!زكلس!ودبناليراح!جها

Jا ئي4ولازكل.حه946عام41ةد4حكوكلتولىح!تابرراهـيمأخيمحموددو)"

.اءا)ش!ركلدليخضمكلوخ!أصهوإ"ةعالةكلءز.نالبه-رو

إبررا!يمم!نكلعهديفيؤ!مجنأخماءراهذاال!ىوءءينأصابتوقد

نشدهاأا)قيهأشعاروتعد.)1(-"شأعهره"ن4سة32ةتمضى،ا)دولةوسيف

-(ب-يات1)زتوكا.رظمماف!لةأكلن..-4خظيىوءكلفلهـرأأذر.."ةسرنهفي

اقيإوباأوتارفلىإقيا4إرقهقياالأشعاركلمالا-عايهاأطلقاذياالاسموهو

.الخاء!ا)شاءرألصإوبعنزممثفو

خدكل4واشزلا*جادةوا-Lإزهـاإلمطعهلىأسرهمنودyمهـسقىررو-؟ت

.)2(فا)-صرصاريقوا!ؤإر،ا،إوك

:إيررانفياتمصاثداكلنشديإ؟تالأولىالىر-"اقيم!مودآإ"قاداويضع

،اظليالفىقةلاكأثادهوذيجة.ا)رديفقصاؤدناظصيطاي!4فيو*دومو

تكا!لا6بأأساوأو-د..4ابساطوابالسهو)ةتةسمالتيإت"قاةاالكلهاتايررادهو

.)3(وا)*ةصريا)فيرّخيريأسإوبرينا)وسظالحدهو

ءا!!ماريروكان.ا)شهرفيمهارتهتعادلإ!!رافيم!سه"ودمهارةوكانت

وكان.4إثلإلىاباللغاتدواوريئ4زلإؤلهإنويرتمال.4وا!:دإوال!ربر-"ا)فارس!4

.)4("رةلأوللجمعهيىناف!تصلىى-!نليباًت!ربريتأ)ف18يحويديروانه

كتابر!فييذعرةزادهرضاأما،515صافصحاءامجمعصا-بذعرهكلاهذا()1

.ءاكلا18زر!صاوزلمس!وشهةمدأن(531ص)

.531ءلى،انكأاثياتأدليختار!515ءر،الفصحاءمجمع)2(

"مة(رب)2-انراثفيالأدبير!اتار"335ص2بر-رانايردرأدبرماتليختار)3(

.114ص

.171ص،راناتياتأدُإخزار،515ءط،إف!صءاءاىء)4(
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ءاكلكط.؟تبءسوضصااو.وزاتهتاريرخحوأ!اإ:رخ!تبر؟تضا،فوح!ناك

)1(.ءا1131هـب526وم1121=كل515

ا!ولاقي:ظفوال!في(15)

كلن4عا)در-4أشمارهوبرإكت،3ثاهكلعها-فيإشاءراهذاعا:ر

ا؟"إناإسا+!ءاى3صا"إحان4بأؤفد-4عوفي-*لمما..ةe;الصوحسنالج!ودة

يرفىر+!كانلكنهيى"!يْا!3طوكان.)2(إضصاص4واإفضااسه،ءفيوقصراً

.)3(لهوآءجاكلد!افب

ا،*روفيرراوزايلازكل،موجهـ3ااءوممن.ا،،-إحية!طرءاتيرةكسىّبوكان

نأيرتتحاا-و."إكاشائيا?ا-بن)ا-خابنواندضكرا؟و)1:ا)-إجوةء4:)"ا)1في

.اإذكورليرا)وزوؤاةأعاوهوء1371=*532عاهاإ*لىكا)تالكافيوؤإة

كاو--سَ.:فيلمعزا61!!

تخاخُص4اس"ما-.إت"مثابورياا،*زّكبا،لكءبدبنمح!،-عصداللهأبروهو

كلتأو،(إدبناكل*ز)كلإ*صثساهنإساعإااكأاباأحدكلنإ"ا(1،*زي)تياث!را

اط)!قياحضى..ا!!لدة-2إشصىإحبوكان.)4((ر،تالىاكل*ز)سنصرإقيب

ا)ذيالبرثإلىإرجوعبراا-اءرا:ثذااكءاقيةالمعلوماتءلعاىالوقوفيمكن)1(

الاخاتقس!ممنالدكتوراه*رجةكيا!ةشحةابروصلعتا،-كتوكأ689111عامبهتقدم

عصره:سلماقسعددكل-*:شعنوانهةشهسء؟تجاه!ةالآداببكاية-الئرقية

.وص!رهإجمئنهو

.993ص!،الألبابا)باب)2(

.696ءرةزفيص-قيس!*ا-ت!إبت"الأإبا.بااحاب)3،

.715سط2جص!*!ااحبجمب(4)
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وقد.أشعارهيرتحسن-!نبابواهـرة!هيملأو،بأبر-"ليناديهكانلىة!رإن

.)1(سهن!بررطبرلم!في"ا)ص!راءأكلجر")قبنال

اةطعاتواوالةز)ياتبالقصاثدحاةلاديوانأا،*زي)نا!ركوقد

ش!راءمنسابرقييهبأيم!إوبأيضبهأنهأسهإوبهفيولىلاحظ)2(.إرباءياتوا

ا،*زىفيرقيأنيمكنو.واإوضوعاتالألفاظفياًكةيريخالف!ملا،اسانضر

إ"زاءاأشعارلأولنموذج4بمثاليؤ"جداب"درثاؤهأما.ا،ديرحأساتذةحمففي

.ا)فارس-4

1)ةشهيه4صنهفياًع.يرجهدأؤيهالي:ذلءمم!4اصوّ)4كلإمادةافيوقصائده

نءليقلورباءياتهوكلسمطاتهكلقطعاتهفيجهدهويمنولم.والاستمارةواإجاز

.قصاندهقيج!ده

كارهأة"دناوو،1)هـيان4كلةوسط4اما"يئهاو-دناتهإياءزإفذهب!اذاةا

.ةليدعا

السهاةالشاث!ةءباراتهؤإن،رةء:"3بمضاكل!نياْتلما،*زىأنوء

عاشواا)ذينا)فيرسش!راءكبارمصاففيتضعهأديربا-ةاالقوية4وصياكأ

يرفوقا،*زيوكان.)3(الساديرا)ةرنوأوائلا!لماكلسا)قيرنأواضرفي

.4()هعصرفيالعاكل-4للهجةازيركأخضوعآ-لأنورياباهءثتاء-؟مركلما

ا)ءلاغةطفلأنعوفيوةرر،ا،*زيإسم!راأسا-ذةءنال!!راء:لىحوةد

يهاتالشهأ)واعيساؤرأشعارهفيفيدأننا:لحعنى.إديهءلىإ:إوغاحدوصلقد

.ا)فاريهىصرا)سيلدار4لوؤ!أ)4لىكل"ب!دؤي!ماأصهـحتالتي،1،-ت؟رة4الأصىيا

172.،168ص،اليرانأدإياتتاررخ،75صابم،مقالهإجمست()1 - 1V.

علىو-شتهل،م9391-ش.13185عامطهـرانمنإقبالعباسنشره)2(

WkYr.بريتا

(r)481ص،سيالةاراك*رمنمختارا!:هلالغنيمي.د.

.415ص2-،اندهـايررأدبرياتفيتار)4(
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ءربفيالحبش!راءاسهكمل!اإقياإ"شهجمهاتاساؤرأنإ.يئرربرراونإنبل

.(1)ا،"زيا؟تاص!!نهيزاإ..كلةأضرةعصورفيآسى-ا

ا)باحثونليقيولكاوالأزوريالخاقانيلطعنإ"زيات!رضةقيدذلكومع

:ؤ:4إتم!ولا)ذيالأنوريلي"تأنيررونفهم

)2(زجندليوادما-4ءسقص"4ربرير*إف..إش!راظميناحصار"نيىخصأفأءر

نأؤريقوليرى.إش!را!ندريىانينبسرقهله3،مواباإ"زيت!ريض.4ة

dا وكلس!ودا)ةرجلأبريأنهماآ-رونوإرى،والعنصريللةرخيديروازين

دليوافيءنة!مازلىعدةءالى!طاةدا،*زيأنا"احثينابرمضورؤكد.مهد

.)3()"فسهوز-:!اتيأ"ت!حرواإفيرخيا

خاطىءسيمإلىم1471هـ-542عامفيا،"زيكلوتا).مضولي*زو

ءلىؤ!ات،خار-ياإقفا)شاءرأنليدريأندون4-يضمندينررةؤَقه

.إ"اثأعدةفييىنائاثاهروقد.)،(ا)فيور

.614ص(زرجمة)2%،اناررفيالأدبلىختار:اونلير()1

يصي:الةارنصهو.55ص،انطهـرطبع،ينورأنيرواد(2)

إ*ردن!ستدريىاندوخونصرثحكورانظمكاندنر5إراكاازدانمعءلى

بتا)5نبصراحةتذعرلمىالمعزاسملأن،شكموضعبذا،ثا)قائلينرأقيأنوالحق

4شواقتباسآ،المهزيأثمارفيمدحاًالأنوريدريىانفينجدأنيمكنناولأننا،المذكور

التضمين.سيلعاىش!رهمنلأبرياتذعرآو

العجم،أشعارمداريرفياإمحىم،18ص،391ص،الأنوريدريىان:أنظر

.462،465ص

.15!اط315صبم2-،راناتدرياتأدليت!ذار)3(

مجمعفيو.رد.003031-ص،الألبابلباب،76صابم،مقالهبريست)4(

ياتأدليناريخفييرردعا،إسبهـ4يمتولمصرحهمنبرريءأنه(152صابم)إفصحاءا

تماتيقضاهاةفربرمدم2511ء-052عاممنانتهتقدقيالمعزحياةأن(731ص)رانات

.سنبمرس!مبسببالألمنكل

ryr



***!ا!نرصص:عمعق(17)

ا)كهـروراءماأسا-ذةأ-دتإ.خارياءروقيرنإااشصثابا)خصيبابروهو

صهنبربالسهإطانتصلا.الهصريالسادءلىإتمهرناأوائلفي،مشهـرذاءتإذإنا

خا؟:ينالإيلثاءأكلرأحدخانخضرجربالأكلارز-هـاو.1()ءطاءهونالاكلتدحهو

واكلءظثا)دولةءث*رابررزأخص!ةأضاهبرروةاز،و-رك!مهةانا)""رءورامافي

،ابءخامباحنرو-ظبهَ)2(ائ!ورواوالأءوالواب.إدوالجواريالغا!ان

شاءرأإا"ورهكانإن!ياا)سصرق!ديرشه!لىيثناءباسةاسثس!راءاود-5وخطب

.)3(ئهجا4ض!ت!روهممبؤقيد..خانخصسإلملا!أفب

أحمدأء؟تعاهـ4أطاقو،"عصمقيرالأكل)1لقبزظاكليإ"ءإأطاقوةد

كضإلي4فيبرأشعار،اصأإوطرا-ص!دوا!ى،)ث("إ*لمماءاساطان"لةبا)هـازفي

ألى-إذ)1هوسهط4ّبالأشاذيرالأ؟وريالهأةرو،إثوررادقاؤففيالسصرثقحدا

.0()"لاءا3إا

دة!!توعأكلنهكانوما.4لالصوالهأ*ذوبر"افي4غاعص*ثش!روكات

(.`oص،يبمباصأخ)67-66ص،)يدنطبع،راءافاةتذحر:لتثاهدو(1)

93.صطب!بماكَبطخ!ةمقاله)2(-هار

رء،(جمةبلى)2-يرراتافاال!دبتاهـلى!"04ة93ص،صاا،رنةس)3(

.424ة234

...الهراءأساميفهـرستضمنةاقابمحركأتتذءرة:إرازقياأحمدأم!ت)4(

عمعق.حالشسخفي

-رجهته:ماassؤائانوهـفيافىإبريتئي!ذاجاء)5(

اصفهاناإبرا)دمثالماوالتراباحهليلمجا)رليت!ا:عمصقالكلامأساذقالوكا

هو:801ص.واثالدفيو!دكاا%يتاونص

كَفت:ءصعقحمخناستادكهتهآن!صَبركأح!م

بررباص!يان"لياداي،آ)ود-ونخاك
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اتظراتواالصناعاتاوانبأ4اإشروؤقصاؤدهتشها-و.ة-يرفيالأساتذةأوقع

.عصرهفيا،تداولةبال!إوماض!جركانبأنهإ"لمه؟4االفلسة؟4

يخاو،أف!رداواضحاللعظجىزلا)ذوقسايم6تشه:يهاتهفيدة:قأوكان

إحساسأ.و4رة4.ص!ولياالإبهاءنحلإمه

وهي6قصا؟دهفي-فىريىة"يرقيطرساوكهإلى،رجعشهـرتهأسبابوأحد

اوكأ:أوقيدوواطياةباطركةفبض!"لمهانحوعاى4احث!رلياضإلاتهوصف

(1
كامت

ماهرثىأذياوهو.زظمها4وطريةا،رز!4لي!ضا?كإدحقولعههذا

5241عامفيامتدعاهشدم.لىشبر4إليتخاتونكللمك 912 = Aاذلكم

.)2(وعماه4ستبكبرهحضورعدمعناًمعضذرإرز!4اأرسلأنهتير!ال!رض!

كلنوضإ-فةالأرجحعا!11481-!543عامفيعمعقتوفيوقد

لافآ7علىيحتوفيكان،إقيطعواباءياتوا)ربرالقصائدأزاضرانأد،وب!ا-5

أيامه.أواضرفيوىاززإنهالويرقي.)3(لي-"أ614سوىكلكهاير-قلم..ا.ت

ا،الى"تخاوزأنب!د،كل"4بدلاالع!هلإط؟تءا&لىإلىحه"يىياليء4يررسلوكان

.U(عهرهصت

كه!ث

لم?0.يم:الربئخالد(18عء

:شهرائهـاادإنضركضاب4جمإممن،أربرح!ابنخالدإدينا.!رهو

.933صط2-تانايرردراد.ياتتا!يرخ(?)

.542ص،انوسخنورسخن)2(

.145-ت2=،انردراثأدبرياتير!تار)3(

.322صم-.جاقي.2حلبعثآت!ده:آذر)4(

rya



.(1)يرللأزو4(ديرصوكلإكشاهبنلىة!رأميماءسنكا.إ!يدينا

علىومدرته،للأزوريخالدوؤاءتظير4قصاجمإشاكةبفيوزرد

ملكإديناءلإءأن4ا)قصوءفاد.إفار!:4اجانبإلمطبال!ربر"4ا)شةرْطم

قيالءنإيهإوأرسك،4هجاؤفيش!راًقاللأز4الأنوريءلىغضبا!بال

لاحتىءمتكرةبطريرقي"الأرورييحذرأنخالدوأراد.ا"كأةلمهإحضارهفي

"ءررياتبأرهاصدا"رساإيهإأرسلةيمكلولاهل!ىخطبدورهير-"رض

:لوتة

يميوهبطثنءن-ذار-ذارة""-ابملءت!ولا)دز؟هي

كلبكيوا)فعل.فىصإثؤقيوليبر"ساكلصاطولكواي!ررةلا

بمهإثكلإثتوبم.فةيسمبرمثهـ--دأشبههاا)دزكلاهي

ين.إداله*ءرشذالابادرباة،كلقيصهدهكدرأنوريلااإنلرقاو

.)2(م9141هـ=544عامإ"دخالدوؤاةوكانتهذا

لا،1!*عىصء،!صَ()3:صابرأديب(91)

شمالي.ركلذأهاليكلن،كلذيإشااسماء"لبنصابررإديناشهابهو

د"ور،للأنورىخالا-أرسلها4إش!ررسالةءنأحثرقيالأنورواندفيتوجد)1(

علبها.الأزورقي

.253ص،الديروان:اْنظر

.386ص،انوسخنورسخن)2(

(3)iالعدد،ارمغانمجلةفينشرهاأقيانة"يفيسعيد.قالة:انظرعنها)ممثيررفة

245"0صث!2013سنةابعةا)رالسنة،الخاس! - Yطبع-إترمذياصاليراند،يىة

.الدثوانمنالطبعةهذهعلىوتعايقاتهقوبماكتبهاالتي.4المقدوةكل1331سنةت!شان
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ليجنا)""قلفي-يىخبمر-كمبّانإ-ع!ره!ن4طورإةكرةأمكلى.ضراسان

.)1(وكلرووبرلمخضراسان

ادربدواوينتأ!لعنيكفلا،الأدبكل"دانفيالاع!لملاعواسعكان

.)2(والفلسفة4ضمياإراءبمبادىملمآكانكا.ئهمش!راصياةءلىوا)وقوف

-هلحداباكت1)قيإفصا-4واوالجودةا)بال!4ارقةباصاررأشعارازوتمض

نهولي*"جرو،قيدمه%لي"كرةونالشاءرهذاكلماءمريكلنوأساتذتهالأدببابأر

أسإو؟يرق!إدوخهاأشعارهإلىويرلمجأون،الاسانوطلإقةإ:.إناعذوبئفيأهـةاذاً

اً.ركاةأو

،ررصاأديبولىين4بر"لساوممطلاليشفس!4الكصيرة!رهرغمالأنوريوكان

قوله:فييىخائيوعلىزفسهعلىويففىإ"بل

.)3(بصاررث:يهاأكنلمإن..حالكلعلىبسنائيش!يهإفي

.)4(حكمهفيا):مضيردهوليؤ،ا)وطواطعلىصابرراًيفضّلالأنوريأنكا

كأآزورباعياتوقطعوشزلياتقصائدعلىصابررأديبديوانويشتمل

أشعارهوكلن.بال!ربر"يئةكايرأشهـعارالهأنكما.والصفاءوا)-لاهـة4لىبال!ذو

سوءويرجرز،إز*ناة-وةوف:دى،ابص4رافتفرح"إ*ررواالفار!ى"4

.(5)الحظ

،الألبابإجماب،184ص،راناليأدبرياتتار-خ،314ص،الفصحاءمجمع()1

.932ص

.025،125ص،انوصخنورسخن)2(

صابررمه!.!وننهر75ضرهستمسنائي-ون:النص)3(

(942ص،انط،رطبع،الديروان)

،(ربرهة)السررحدائقعلىاتبالعباس.4مقد،4fص،الفصحاءمجمع)4(

2939ص-)يدن-اءالثح!رتذعرةث53ص c(46صبمبايطج).

.185ص،انايررياتاديرختار)5(

ryv



ةقط-إذ:إرىإعاىبالا!و"لص*جير"و"أق-ز"بر؟ثالصراعكانوةد

اجى-ا3و،وءداث!!اسلاتكلركلنهمارماوازقيطر"اطاوطوا"صدير"4

.تاإ*؟راة-مث!بأ

سنرفىكلولاه4كافيةقيلى.صىاليركلصرعإىةنحسهالصراعهذاأدىكا

صابرروعام.أضبارهعا!إمهي!إوأت!ىزأحواكلهليت"إ!خوارزمأإباكو-4

لةتلءروإلىيرنر)ءأ-تا؟-قاؤ،-أوقا-(أفز)أنخواهـزمفبو"ودهأزناء

.سن!ر

ةت،ممن،دت!رصىورلىء،!اأرلىل-_ؤقيإرسمايجى"يى(إرصا)كانو،1

ةأكلهـبه،صابررل!ء4ا(ذيبالدورات!هزوعام.و!إهم!اعايهمابضا)4"ن

.)1(15111هـ=546اعا---ون:(رفيوأءرقوهقدكل"4ؤقي؟دوا

؟،\!ركا-70اصَ:ينوزالةمختار(52)

1:&..محهرنعثمانريئإلىااجصهو sا)ذينالهراء..صاحى"!كلن.نويالةزى

4ودةباللإء4قصا؟دهزت!وقد.الهبريالسادسا)قيرنفيالقصا؟دزظصرا

اذقاءب-تةوةادو%اطرزةإدة4ةرفيذو!ا--"اأنءكود)ت،الص"اء4

كا!اته.

--ثإ*ظه،ءاةصورأتَ(ءز!إتإذا.باإلىتحير"3-بال!ززوقيتءارحإن

ة(*536-494)كلإنرحفيهشاسا،نأر:برلاط!مءا)زوعن.ئديرروا)ةلال

اليرامديمبنوكل-*ود؟(!481-451)كلسهمودبنابرراهـجبموال!إطان

1=ح!294-855) 1 1 4 - 1 0 AAص-يرنوالهز؟ثدسافىطكلنانالأضيرو(بم.

بايصم4كلشضويرلناك-ر؟تتارجم!4ةر!ا:-إدتإياإقي!مائداجوارإلىو

.اتسزلإثفيزظم!ا،(نامه)ش!ريار

.951ءر2-كأاليرحب"ب)1(
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.)1(م9511-مى455عامز"تزفيء"ارفيتوةا-و

فتوحمط:الدبئأئير(21هـأ

بنسضراأ،ا،روزيفتوحيالحكهاءشرفادر/تاأثيرهو

أ-لادى".اوا!رقةوا)ةوالجزاذوفافيءا،ةباأ:إءصوءهافيهكأاهـأشعا!..لم!شاه

الجيدةغزلياتهوكانت.وغيرهمااكزلوااقصيدةافالبفي،صوغهاكان

.)2(ا)تذاعرءتابابإعحمضع!و

فيا(شم!راءكعادةبهان.،!ىآءصنفةداحأكلدفتوحيكانوكا

و-ثاجمالأصدقاء.منم!،مليشعاطفمنأوا*طاء!الهص!زلمنيمتدحعصره

أثاءراتمدرأتناهذاوهـ3.إرأياافهفياكلاتأو،4اانوفيالأم!!ثفيتمدمن

منقي-ريض-عليهوليدس!،4اأقواعاىموو-،3الأنوريو-(جوةصابررا

.)3(نقمضهـمولحقدههاضهفيهرَ،وأهلهابلخفيهايم!جوصيدةة-نيئسوزءراكا

المت!صونوهاجصهرفوال!برالزندتةفتوحيخراسانأهالياكموقد

و-رجصته:.الأنوريعلىفتوحيفيهثخهـكما)ذيا)بيتومن.بقسوة

.)4(إحمانهءنتتحدثاذيااط-نأبريؤخلعاىعامأءشرأحدمضىاتمد

صرا"إراناحاتأدليير!تار(1)

48ص2-طالألبابإباب)2(

الا؟وديروانفيجاء4ازال.،)3(

)"ىوثبيضوذم،ضراساق.،-ق

:إإ-إرجرخبا

صر.ا!ارقيئارراض:هدايت

قيأنوران"دوإلى.1910291ءلى

لافارسية:باالبيتنصر(4)

-ده-اكثتهكهاستونفزا01سددلى!

اممتب.امنهوغهى015-أ

وبعضيشابوربتمجيد،يعلقوهو،935(ص)ربَ

والنتاثالتفاك!مياعا!اسقوثايم!شو.(نا.ءبرد

هـيَ،نوأ-ادليو.سث!طفىتثرح:قيهاراثا!628

30ص؟ i-03د.

سبراقبسخنإحساقشزآن!صهبروالح!ن

316(=ص"الأنورقياد-وان)
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هـ=555عامبهلىماإلىعاشةد(فتوحي)الشاءرهذاأنت"3

علىقتلقد-با).يتذعرهدورالذي-اروراقِااطسنأباأنإذةم1165

45عاميرينفيمايىنبىريرد 4 A ، al3011.1-9411=هـ

!?ت:!الجبليالواسععبد(22)*

سنبرحكمفزةفيعاش.ءرجستان4ولاتفينشألأنهبالجبلييلقبكان

.)1(ائهش!رمنعلىكثيرلىقدمهفكان،ساميةلةرءلد،4ونالولازمهامتد-4و

ذإ.سنرربلاطإلىا)واصيردء4وصولكيفيةحولؤولمنأكثروهناك

دارإلىونزححياتهبدالىةفيشرجستانولاية-ركةدإثاءراهذاإنثقال

دتبِبمِرامشاها)ساطاننجدمةالتحقصثغزنينإلىبرحهائم.(هـراة)الملك

الالتقاةرا)ظروفلهوهيأت.سهةواتأربممدةيمتدحهوظل،مييييرو

.بمراميثاهالسلطانلمحاربةماأo"1-!053عامفيئؤدم-ينرر-ءر

الجميلةا)قصيدةبفضلورضاهيىخرراعجابلىيمسبأنالواميكلعبدواستطاع

.(2)آنذاكبهامدحهالتيا،قيرة

دصنمررآهأنوتصادف.دهقانأكاناباهوأن،عاميآجافاكانإنهورقال

بحض:ثارد2را):ديهةعلىاش!رامنشطراترنشدإليهواستمع،ؤطنحقلفي

.)3(بلاطهش!راءإكوضهتَه،طهمه)طففاشتمً..الإبل

والأ)فاظا)"ديعيةاعاتإ!ى:بالباتهوغزة!ائدهقي-اتمالواسعء:دوكان

منبدلا(ده)بانزكلمةنجد...الأضرىالدثوانوطماتاجمالزكتبإلىورا)رجوع=

إحسانه.عنتتحدثالذقياهـنأنيلىإ!عا!سنة15مضتلقد:والمعنى.(ده-إز)

.915ص2-،السيرحىيب(1)

(Y)76-73ص،(ليدناالثم!راءةتذحر.

سنررالأنتمخنلقةأنهاوأرى!951ص2بم،السيرفي-.جمباروايةاهذهبرد)3(

التركي.وإمانهأمتتهمعالحدهذاإلىذواقة.كنلم-الموقفهذافيوجودهليفيرةلى-

033



.)'(تواف-زإلىاررجعّأوصلو-د.بالم!اتياهتمامهمنأكز

منشهرأثنظمالتقليديةبقوا)"4ا)فارصيرللش!نظمهجوارإلىوكان

.)2(ادربيةاللغةإجادتهعلىابدةملقعاتهوتدل.بالملهحّالم!روفالون

-!544عامحتىحيأكانأ؟4علىإكط4ابا)وامعء-د-ضاثدوتدلهذا

)3(.م50116-555عامفبنوفثيإنهويقال.م9114

،

ثرصى5:حمبد!(23)

ا)قاماتصاحب)4(ا)باخيا)قاضيءهـودبنء!رالدينحيمدهو

.()ْالأنوريرأس!موعا!ر"معاءصإءجابموضعكانتالتي4ا)فارب

أكفىإلىالعفاةوسياة:!نهارسائلءدة!قاماتهجوار4111كانت

ا)رضا،أر!طمدحفي1)!فا4روض،المجيرحضرةإلىإ-خج!لراصين،فاةا)3

اراجياو!تية،أثلاثةاالإضوانإكالاستغاثةإ4رسا،المعنىمدحفيالمغنىدح

.)6(ا)رساثل"ذه!ن41رساكلفيفنبأأبدعو-د..التاجيجوهرفي

.251ص،مالعبش!ر(1)

انطهـكأطغ،بارستان:جاكلكط،0،2ص،اررانأدإياتختارت:زادهرضا)2(

دسة.السا4ضوإرا.ش.13115شة

.002ص،انراثأدبرياتثختار)3(

،9016لدنطغا-الألبابلباب،579ص2-"درا-رانأدبرياتتاريخ)4(

.791،891ص1-،5912سنةطبع،الفصحاءمجمع،691ءلى

توله:فيا!يرالمقاماتقدرمنالأنورفييررخ!)5(

.لغوايئالدحهيدمقاماتبعدالآذأصبح...والةرآنالحديثغيركلامكل

صي:رلفاالنصرا

هات-شثداكتونالدينحهيدمةاماتازممطةتحديثل!نيتةرآنكانمخنهـر

.335(ص،نيواالد)

.916ط168ص،الألباب)باب)1(
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.(وكلرمهْناصةر)انب!:وليةش:ومنظعا

بأنه4ويصة،نواسأبربوبالصابريإنفماواإنزافيحميدييث:"4والعوفي

.)1(الفنونرموزدتائقفياًضءجرناقداًإنظهـ،واوالأصولأفقهازعل!هـفيبلانس

والترصتادجكلليراعيكانأنهريىركإ،-ليناححيدلثرروالمتأءل

باللطفتتسمأشعارهواْنةا)خإفولاالملإروابيمبإ!ولاطالتجنيسفىِ

.!يتالمغا

.هنزتفضللال!:ها،تهمامفايا"نافيبأش!ارءجاةدو

.21(م1ا"11-ء955ىامفبنت!حهجديوؤاةأنالأذنرابنبلأ،-يرو-4

:(البخاري)البخارائيكال(24)

كباأحد،ا):خارافيكال3ستابإاجمالاَديناا!صاسميداالأمير*و

فيهوبررزالخطةنتهلمم.إماجوقياسنبرالماطانعهدفياءوالشكلرال!تاب

نديمه.وأسلطاناأنهسخأصىو11برط1(حمبر"علىفال!زدأبراعا،بهصيدحدإ!إ

-ينبطالبرعاكطفالز"ارفضءلمسهمنوطهـدهءلمبهغضبسصنصرإنالويرقا

للسلطاناعتذرس!رهمنائيا)-!ارا!صاأفاقوحين.ثملوهوذلكمنهطلب

انتقاءبيدكالوكان.)3(ضاهورود-5وليممسبسخمهادر:دَأناسظعَو

.سهنحررد!"فيءاءرثدصاةلهو.غتهـااحبوظلألةاا

أةبعدهالاصه!رحكمف!هـةفيافيأ:!ؤارااط!إوؤأةت!ونأتولي-رتجَ!ا

نححصين.والصتاإرنفسر:رنظأ(1)

صاحبذلاثفيوثؤثده.955سنةحوادث11جىإحَاكللاطالأئيرا:ت:أنظر)2(

.16411هـ-056شة.،تأنه!فيراونبررأ.،.كتاب.كأ033صئحةفيشناييلىيإث

.943ء!،(زر-!هْ)2%.اذايررفيالادبخطتار:انظر

.19-86صا!اَ،الألبابلباب!271"261سلىهاصض،إمررائهتحدا)3(
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في:وزالزءهـاد(25)اَ

إفرافيوتلصيذاًب!يدحدإلىعالماَفاضلاعأن.رنيالزوعصادءلماثهو

ؤالمس!تشرق.حياتهعنكثيرةمراوماتأيدلي:ابر؟تإخستو.نويالغزحسنلسيد

0)سنررعنها-في*راءال!فص!اركلنسان4إإإلاءنهليذحرلابرراون ) iأما

ة،للمةاصوليةفترا)مفءرأظم4إؤإتمولو.6هـالأسةا!كأءاأن4رلأزفيصفهلتمثإهدو

وتهذببال!بادةولي-رزل.افيارزساء!دالإسلا!-جةردءلىإ"هايةافي:بليأت

.(2)ا،!ئاجي؟تءاثاقأخمصدثواالأخلاقا

قي:!ىءةعرشا)1(62)*

استط.أءت:(1وأ،يىنبمرلي\ا:طفيتكلحض،نتكاص"أكلنأحشءة"ان!رفلا

.41ءهـوبةواتخذهاة*شق!ابررضأهزءسبأن؟داثحى،1

وأن،أ"د-ا4اءا!اوزك!ئهلىهاب؟دإث*را-رتخكأنء،-قيتطاء4بالىوعان

.)3(ءإ-،مضص-،1إذازظءهمفياءالف*رقيااري

نزاوؤ،-،ليممفقى،1قيا)*نجوالخطيبإنأحصدادلىنازأخاثاءرانو!

كلهسهتيبر؟تزبودلتإ-(1ةالك!ابهفيبرا?اترءدهَريإتزوا-"وفيميأدته-ءإ

--كلانأةاس"ْألىذحعا.المذعأءإثا0ر.32و جزارإلىوسي!-،!صاي"ء!-يرر.رورر.--

.)4(دهيمتمو4نت!هـث!!زضااع

ين.إب،واص!اوةواح!دلاوهـ-!-ااطازاكلوهـذا

.437ص(زر%!ة)2%ا-إيررفيالأدبليختار)1(

.37ص.قي!باتاءالش!رةتذحر(2)

.0510151صطأ11ممهر)3(

أزفار.زثده5يرخزازءنزةا،ذكتراوليذحر(4)

.364،374صط(برمةزر)

rvr
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:ينورا13فيالدأوحد(27)

ةربر4فيولد.)1(؟لأنوريالمتخاص!اس!حقمحمدبنالدينأوحدبنعليهو

علىم1901هـ=294عام%راهـانأءصالءن)2(لخاورانالتابهةأ!يورد

ذاتعائلةإلىثنتميوكان.حيا!4ستواتم!فلمبلخفيوعاش،الأرجح

.)3(ها!"اجتماعيةكلناصبادهاأؤرم!ظميثغل،وزروةوجاهحسب

ءلميهث.خلولم!ص*رهفيالعلم!اريرقفيدفعهالأنوريوالدحاول

وغردلىتيةعصرهفيا)ثائعةالعلومءنبالكثيريتَمأنفاستطاع،()4بالمال

دروسهتاقىأنه"ررونحينحذوهحذاوءن()ْدولتمفاهويخطىء.دويخية

.)6(الش!ربابمنبرلمجأنةبلبطوءلىالمنصوريةالمدرسةفي

مدةفيإيهأعنورثهمافأضاعروالتبذافالإءصإلىالأنوريء!دوتد

فييةنقلوأخذ.نامشراسنفيالثهرميداندخولإلىواضطر.صيرةة

،(دكنرراةرسالة)وشهر.وبريئتهعصره:الأنوري:بعنوانبحثي:انظر)1(

منها:،النقطةهذهاثباتفيالمصادرمنكهيرعددإلىاستندتوقد

طبعة-انطهـرطبع،مالعبثر،176عى،11325طبع،اءرانأدرياتيختار

طبع،يالأنوردإوانعلىنفبيسعيدمقدمة،334صالألبابإباب،491ص-أولى

لطنيرماه،دومسالجى!ارمضماره.:ادرياتدانشكدهمجلهْ:مينويمجتبى،!ران

1334A،ء.دمبرزاتعليق)سدىكَطستان،152صالهصحاءمجمع،52-16ص

خط،الأنرريدثوان،272ص،الثانيةالطبعة،ش.ء0131طبع(-رجائيا)هظيم

7؟!ا229يتليا891"774ص،انطهـر ، woo ، tvvا.62ة3!ا!

.خاوراتفيلدوأنهذحرلكنهدوابريورفيولد4أزديوانهفيصراحةيَالأنورلىيئحرلم)2(

.5640403ص"ناثوالىا

.202ص،2294اليت،891صا)دتوانإلىبا)رجوعذلكفةمهريمكن)3(

.522ص،ثلى.ء0131سنةثانيةطبعة-سعدىكطَسنان)4(

.42صبمبايطبع،ال!راءتذعرة)5(

.الموضوعا"ذحولللدمحموراةرسالتيفيوردماانظر)6(
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خلالهافيبالش!راهتمامهكان،اتصهةو01مدةبث*رهمتكسبأالعظهاءبلاط

العهرافيالحسنأبووكان.لالعلماهتمامهجوارإلىجفإلىصبألىشير

ص!نوفي،حياتهمنإفزةاتلكفيالأنوريامتدحهـمالذثنال!فلماءأبررزءن

بر؟تويشيع.ونديمكثاءريىنبرالسلطانبلاطإلىالوصمولاستطاعَالثلاثين

الإطش!راءأم!ريللمعزنجداعهإلابلغمابلوغتستطحلمأنهالتراجمع"صاب

الةرصةأءطاهفلما"ا)-ظميجيدلابسيطشاءربأنهأوهمهفقد.آنذاكسنبر

بلاطه.ش!راءسلكإلىيضمهجعاتهراثعةصيدةةليدلم"برنيلقىأالسلطان،قابلة

دائمأكان1)ذي،للمةزيولي-تللأنوريأقي!ىيدةاأن)4تأكدوقد4خاص

.1()لأ!ة-،منهالية-:ووتهمهظومالي!مرؤوناءالشهرأنعيثدما

لثاءرءظبمأموء-أرأىالأنوريأنمؤداهاةصةأرفأالكتّابلىينيشيعو

منواحدةليلةقينوء3.با)ةظمواشتغلاءلممافهـ!ر،سن!رشهراءمن

يته)رؤاةاليااجوماكئي4ردليليينأنثدهاصينا!سلطانفئنتا)قيإقصيدةاتلكزظم

.)2(المذكورالموكب

فيمعهولى!-:4،مد!كهليطربه؟لأنوريكافأسنبرأص.حوه!ذا

.صيدهحلاترفيافقتهوكلر،أنسهلسمجافي!ابلموسلهليسمحو،به-روْ

.إديارام!ادرةيحبلاالأسفارةلميل-ذلا!ءدافيما-الأنوريوكان

منثير311)4وخصكللى،وءدوحيهالأنوريم!ارفدا؟رةاتستوةلى

لتهتزوارزنمعت.)3(!وال!طاالإنعاماتءلميهوانهالت،رابتةواتارالظ!اء

نوالكثيروتبمه،2-اد"!صيبكتابهيْضواندميرالقصةهذهذحرمنأول()1

.591صالعجمشكلركتابهفينعمانيشبليئالكل

.42صبمبايطبع،الثراءتذحرةكتابهفيدو)تث!اهالقصةهذهذعرمنأول)2(

013،136،252ص،أنوريواندمشكلاتشرح:إلىذلكفيارجع)3(

255،383،384ة142،702ص،طهـران!اجأنوريديواتوإلى،هاويخر

وغرها.
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.)2(ض4كلرثدهر*و:!)1(هصجوااإوح!ا-4ليأخيه4دليلينابىأتو-يىشلى

وأءدائهكلولاهاءأء،4كل،اجهإءتهاسش!افيلياتوانالأكلرارقيالأنهوشةر

")3(خوارزثاهأز-زكل،اجيء4-درالأكلا4ليوبرإغ..و-لأوخوفدون

فبحرراتإ"فا!اءاله.ردأذلاثح!و.(t)42ا،!اءفاءاءكلنءلمىدومهـاصمة

"إدواباواكاءانبادارهوا?اذت.ئهح!!بمدخ!أوكلديخهإةيلإكلاهمة!ىور

.اءبر311إ-،1ا!ىتك!-4وأصبحت

هـ4لمتخذولماظهـروءاةرإ!!نوا4!الايئطشثيالأنوريَواندخ

.-)5(5?.
ماتتفقدامائابابرالاشقيرارلي:*ملمنه31و،واببوزوجم.روجه

-(اجموعاد،لتسريحهـاواضطرنجهانتهاففجعبأضرىوتزوج.زوجته

هـةاءمنفةدهمالي"وةلىءلمّهئلذاإرافيكمم!4ولي،إزوصاتاليسبوواجإزا

.ئابء-ا

ذإ.اش!وىواأ-خطادائمكانولض،رهَزراءمنيالأنور-قيقهكلاغماور

رو-نتةاضاهكلاأكثيرزئوقوءالمهوثاءررتهوةنهموهـبتهأنورىكان

ا!!ي-ومكأير،)زكلانهاذمائم)A161،،هـاهـ:4ا،دخدائمحانلذا.ممدوحيه

.لمعاصرث"

ممدوحه-إ"ءرائياؤكأدإذةإ!دصاتا..نلل!دليدتيالأنور-*رض!وةد

ءولاهأسشهـدءاهـ.545مءايمهنجيرليدءلمالاكلقتوتكلاالذي-اتمديما

رؤيصاءيمتدحأنوفا)ظرة-وة4زوافطر،!485ءاما)كز!دءلىيىنجر

.526ءلى،قاوثإد1(1)

.591ص،لعجماشهر(2)

.961صةالديوان)3(

.revص؟ناولدثا(4)

()o104ءلى،الديرواتأنضار...كلذافيفلسفةا،كازت.
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وكادالجهالملكالديئعلاءلغضبض!ت!رثم.(1)برء،1وترا)بلادأءداءا"زا

بموتفجعكا.)2(ثقالكاء.يهاحىا-تصرفحسنلولاثديهءاىءثلك

علمهرقدَوكان،ء548عامفييصنحروهـراءأكبرطاءرا)فتحأيااو!يررا

حيه.وممد:راس

الأصمنكلولا.بتخلصلهصفتةدا)دنباأني1الأنووظن؟يىنررقياو

أش!لتوابلاداصلمطانءاجه!رتوةمت-ادثةأنءير.ءروإلىوعودنه

بأن!552عافيالأنورقيا-تبأفقد.وسخطه4حغقيوأزارتغضبهزار

نءيص-"تجحصرصراص!ارأنت.!!ا44صفيبرووأكد!إخجومابرينسصحدثانأرة

قيالاْنوركانولما.اخلاءواإقحطواإدىاراضلمبسوف:ثاوأ،اكرانهـذاعن

،وا)ما.4صةاف!هلى-ة-"ف!داءخب؟ااءإمفيإكىفاءةاءنعاليةدرجةعا!

.3امدضرلي،1إاا!ووحهلإةات،،ادليبالسرااوحةرو3عدللأكلرتخذوااو

شه"4لإطةاءني3زبحهثيالأنورحددها)ذيالهومفيتهبلمرخا)رأنيخر

آثاربأن)4اعتذر،سخررءازبهولما.؟روا،اَذنإحدىفوقالأهاليض!!او

يىت"ومضت.اتدرجواا،،لمةمنشيءأإص!اتءثاوأ،فجأةتظهـرلاازاتا)قير

!نةهـقيا،-!وللي"لتذرهـءوب!اممفلمبح!ثدوء41فيإ"شاوا)رثاحكااملة

.)3(التاليا)ربر!إلىإدرا)5

.r1"1"68،99،7025133،416ص"ناويرالد(1)

.بلادهوسبهجاه4لأزبئالدعلاءدعلىيهلثكادأنهاضذاعراكتابذكار)2(

بلادهصتإ*و!ابرانصرافالأنوربَةرحةعنت!برتطعةالأنوريدريىاتفيأنوالحق

ءير+وبلادهأ"ورالملكتحةجرفيه61صفحةفيإيتاءضاكأنكاة506(ص؟وان1)د)

كانتقيالأنورنبهاةأنالهصةذعرواكلنبعضو،يرى.ءساحة-ردلمثالدعلاءاصمأن

بئخالداشاءراصدثتحهأتآضرونرىوث:لهالغز-كاءأ-د-طوءلىتحذثرإففل

.ر./ضحذثقامالذكَيهو!ا)ر

،-1939ص1845فيناطبرو،ج!ارستانة43rة2rtء،!الاْ)بابلباب:انظر

.36،37صكل!!ته،اقابمهـنمت:ازمم!اراأحهدمإ!ا

-صولإينالمؤرخ!لنفلىافىفافةومهر(كبالكواانرة)!ء!تةاءلىهـوفالويمكن)3(

rrv22-السلاجنة



عادو،ال!ظهاءوءإ-"4ء)1(كلنهواوسرريالأنوراءالشصربعفُا!وهاجم

،بورنيساإلىوكلركفزالأنو!بَزض!نبذلكأثّرو.يرمهتةروإومهإفست-ر

.)2(!اا*زاوزركسص"!روة"ةب!دبا!اإلىثم

3(إبلادهها؟وحق-تمهمفيهراءنظم،لىالأ؟ورفيأنا!:ا!*؟صبرينوشأع

إ-موهوأ،أةاكلربهصابةأسهروعص"وا،مع!وكل!وضعفيحصارا"وهفأرح

نألولاةتلهفياثرءوو،الأحياءوالأسواق4برافهوط+4را)سرر-ثيرما،بس

ءىليجريالأنورأخذو.يممليلىأمنوهوضلمصرالأكلفي)4(ئهحمدؤاأب!ض-تدخل

ولاءهويؤحدرونهتيللادبَرت3"لىةكلمى-اكأتدَ!-ليؤوا-،ءةاهـذهمننة-4

.)5(أها.،(1وإ"إ!

-وادثالكا!.ل!474ص!جيبءابعة!!اكأإ!كَزريىه:إلىبا)ر-و!ودوعهح!ار-

43ء!بمبابَطت!إث*راءاتذءرة!663ص!2براتايردرأدإياتإختارهـ،582

،791!691ارو!رماث*ر،177صسااناليرأدبرياتتا!ثخير286ص؟تةالعارتاضطر

.532ص2براسإسابب-

.0591(Masse : Anthologie Pei- sane, pp. ,95 06 (Paris

وهـذا-ا-كأا.،.هـحااذ!lهـوا!*صالىبالديدةرا،دءوبَريلأزواتلمهيئإنيرةال(1)

قيالاْنوصادَلىوانفيهذهالهجوءأ؟ياتإفا)رجوعبمكنو.إرح!ساأدرباكاءرأنهتبع!"

.57011،58011يتانوالى،564ءلى(اقطغرطبع)نفسه

هـ.553سنةشهبانفيفكان)باخالغزكزرأماهـ،552عاميْ-ن!روفاةكانت)2(

رهض!وزيابرورإشمريدلىيعاقوهو!935صبرالدلىيىاذ-وداكلوا!حجاءزالما)3(

.باخلةرسا!أ(إخنامهإ)"!ىرو...برإ!ذءوcاسانضرمدن

عهرإدتتاوصفيىا)ةضاةأفضىالد:توحميد4نعهإبصا.أليالىإداتهـجمدتمبر(4)

باخأءحان.نوكلهم-المدرسأحمديئا(داونظاالمحتحىب!تثالد:تاالم!قي

.3(50--103ص،اتطهـر،بَنورأانليود).سَشلأنواخايص!!ن-دتهاساو

.إمدهـاوما103ص،انط،رطتطأزوربَديروات)5(
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41-أساءتوةدالاتجرواأشن!اافيفأخذداكلطروباالأنورقياوزرك

الهجولى"الأبر-اتذاظمهوةموحيئالفاءرأنبلخلأهلتأحدولما.ةا"4وانحطم

كأواشقي.؟حإلىليال!ودةيالأنورص!ء*!ا)1(هـيخماالسوالثاءرمنلىء!J'قي

إلىولجأا)ةصوروحباةإةإساوهـبرر.دوإتهدالتأنبر*دبلخفباللأ؟!!قي

لأحزا:4أطاثو،هبش!شب،ت!،ما-لمووَفةكاالمر!ىوءاث!!!والاعت!ائت4اا!زا

.ال!:!ان

مم565اءافي(1:دفيتو(2)ليإصافييَاالأنوروءأت

.r()2-.*؟!إوالثةاةااهـزيرنا

.كأهـ.ائلب!دديخيطحانأز"بَالأزورعنر)ويرهـ

رطفييرميركانوأنه.الخطوعالموصى!قياافيءوناإ-مضإط

يروبردلاأنهإلا،ينزإفمؤكلنأح*!41أنصاعوةد

أش!اوزؤعد.جودهاوبركأرض-صيع!اضاعتد4ةذلك

داالم!رمنوال!دليد،ملم!ا-4بذلاثثيد،اللسان!ت

دتورايا4إة+ويراوالأ-اديرثآنيةاتراوالآيراتال!ررية

قدأ4إ*ريضاوءةا،"4وزتماةةعاولأنثإثولا

نهمماأإلا،والصورإضاكليناكاراليةءلىأقدروجعاةاه

ة!مها.برةوص"وأبرياتهكلماني"نكثير

عهء.،ص-1الأاءا

رءرهـ.طثا

.4إزقياربصاإفأ*لموما

.ال!!رساندها)ش!لىة
هـ--!

ليثبتماأيرديرخالى!نالآن

أص-ابكلنكانهأنره

الأثالوا!أ*باراوت

.-4ماظوةءنب

4خصوبش!رهكسه.ةا

فوضفيأرصاتمم!!--ا

الحهتقةإلىالوصولءإيهمفسها!برالمك!دةفيفيإ-وزادورإلىإحإأءلريالأنونته()1

.303ص؟انطهـرةبَالأذوشدثوان:انظر

الأنوريأتذحرا!ذقيا(القلوبززهة)براستثناءالمصادركلذلل!علىأجمعت)2(

.ثززبركثي(!سخاب)راءا)فة.قبرفْيدفن

.78ءلىصبطجةالقاوبهةنز:مخوفيحمدالله

الأنوهـ!ا:صولفيفيفيإ)جمهنوصإتماهذا)3(

.442ءق؟(هدكتورا)ةسار)رههـشكل%برجمئته3?س:قيالأ؟ور:أزظ
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تحص"إ!فبرء"4أش!راإلىا*لمماهـمح!ر4أؤالأ؟وريأشعاركلنويئضح

إشربو،)2(با،ماءيوير.ا!ب4إفضه-إااءدةوءالمحأ!ؤر!كان4أرو،)1(ل1،1

اوؤاءالي*دمليةصفكانكا.)4(بافيمص!وقيبرال!إء،نور*ش!ق)3(اظ"ر

الكا!اتأقذعاكىب!زدامو4خصوكلعلىاالهجوحصوةوبرقية")ْب:صطمصببالةو

دامالاسص-!لىا?ابءزكانأ؟4در-4إلىطإبهفبريمفكانكا.)6(هجاثهفب

تأأشعارهمنوبييرمدذه4رذائا%واروإلى.)7(ا.4كلطاؤ"لءنأشاءرا؟تمن

ولد؟صريحا-ريئا،ا)ةفاقره3ورا)تكافيحبلا،للصفحءت*داكان

.)8(ء*هـهعامكلنوب"فى:دA*بربُفي.يىلأنمدادالاش

نأيمكنهلأشعارهإدارلصلم!اولكن،ا)ث""4إلىليتمىبهأنإ-مضلىاحاولوقد

.'()باصلىبريؤءنكان4زأكا،ياأشصردى"ياكانأنهيرةه!ن

!سخوعدةاظط!4ا)نم!ىكلنعا-ليدلهضخمش!ريدإوانوللأزوري

عامانطهـرطب!"-انللا-ريرط."ةآضرناشراطإؤبا!ءجا!أنصى،1(.)كلط"وء4

.471ص،انطهـرطبع،انالد-و)1(

.064،416ءلى،نار،ط،نالدثوا(2)

55؟rrr!614ة514ءد،ناصا،ر،ناولدثا(3)

،انوريدريرانم!ئكلاتشرح،201،791!101صةطهـران،الدلىيىان)4(

.168،916ص

وشهرهإتتهوهعصر،قيأنوريئاداا:حىلى،214ء!،انط"ر،وانالد)5(

.بعد!اوما216ص!،(دكتو!اههـصاية)

.الاْنورياتء-وحلفيمهذبهـ!اءوجدأنلىيخد!)6(

134،4صط،انط،ر،الديروان)7( 2 5 ، 3 AA ، rtr434ة.

.564،114،214،324!943،753ص،نار،ط،ناوثاسدا)8(

233-422ص،(51دكتورلةسار)هوثروبريئتهه?س:قيرلأنوايئالدأوحد)9(

عربولأربعةءرض،وجدسث...بكلدهـاوما525ص،اصابرقالمصدهـ1(01)

والمطبرعة.المخطرطةيَالأنوريئدواومنديروانا

034



37rوطبوعة4مخطوطإ!نماللدليوانزسض"\3إفربرح4أزإ*ؤكد!-ا

على-طهـرانطء*4الأووريديوانأبر"إتءا-دويصل.طبت"رنثرأنقبل

.بر"آا4722إلى-إثالاس!يل

ها:أشهـركلن،انا)دبروكلش!لاتلحلةكضيرشروحوضىمتكا

ال!إويمحمودئمحهدءتداودثإ-ءا-ار:ريدليوانكلشكلتثرح-ا

بر"م!يرة"4وا!فىcهـ61،169.عاكليلي!نألافه،آباديالشادي

اإمنى.الغاءض!4الصه!4الأبريات

وضىمه،عشرا)ثاكا)"رنؤفملاءأحدإلىز*لياا)رزاقء"لى.ئمحصدشرح-2

.الصة"4الألفاظكلمانيبشرحاهض!امدونؤقيطاكلصا!داشرحنب

إ-فهتأالمؤلفبدأ،ا)فىراهانيالحسنلأبيأنوريدإوان!ثكلاتشرخ-3

أإور-خعا"4سابرقي4ضروحكلنشرحهفياهـةفادوقدهـ.1501عامفي

4وا!"ثوالطب4والحكهلاموال!والل!"وا)ف!4إةجومافيإ!بامنإم!ديدا

4اوباعكوءباراتهاديرواناكا!اتشرخءنلي"،ممنوا)ظريخ

.)1(الأكل

نءأكثرواستخدمةيقالبكلنأءشفيروةظو!اتهالأزورئصىاغوةد

اسخدكل!ا:إيا(4إإش!راالضروب)الهـبإقواوأهم.ا)ش!رضروبكلنضرب

شءأزدا)!صاتشغلو.،إحاوءيبا1)ر،،ثضوي51لال!ز!إقيط!"ا،ةا)قيمى"يى

ما;.ا،ديرحفيكلهاقص"دة248الىعددهاويصلالأنوريديرواننصفكلن

منأءكرإقصإدةاايمتخدموقد.اكوحبدفيوواحدةا)رثاءفيقص.يىتينعدا

ا)قا)بهذاولأن..إ"يمسبافيا،ديرحءلىرورة!دليلإطشاءرلمحان4لأرهاشير

ا،ور"زاتا)قص.ليةجىرسفيأنكا.يرر)يىما!مابلاستأءبر4ةرصم44طكان

.266ط265ص"ا)صابقالمعخدر()1
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برإقب:برا-لييماوالأ،شاِ.ا،-دوح!ةمسفييرؤزرأذي!ممنإذياالملإلقاءا،نا-؟.4

ره3ابرتمابىبب،ز-يها4برأزصفإوأنوي!تحق،ا)قص-دةؤنفي4افيصآذإ

اصتخداكل4فيالأساوبهـذاوقيءثا!.أحدا"4إيسه:كل"لمأساوبءنقصائدهيْ

.إدار-4ا4اللهأو4إماكلا4اللهبرقي"كلإلىتصكئدهقصافي4سهال!4

ء+!فيزظمهاإيْاإقي!إزداإلى-ر-حالأزوريشيرةأنا):"ضويررى

فيعمدةقيد.ا،دليحوءجرا،درخقصازدفيء"داانك4أزوالحق.)1(ا،ديرح

و)ءل4ممدوحيفيا)*أ؟يرنيوأةإح،أشجاحاطايرممفلماكلحثدإلىكلداثحه

.الأولا)صاءرمردفوهذاإ"طاءا

تظ!-4بماكازتوقا-،الأرورلىاندريى!ناح-يرقسماإقىطماتاوتشغا!

عاىله4كل""وكانت..ويرصولإثاءراؤهـ4يجولكل-دانس!*ى1إخاوبر!فىمن

خبراتهإبررازوة4رفوخلجاتأحاسه.شهعن.*!وا)توخواطرهآرائهتسصإت

..كل*إوكلاقهةوكزعهاطلم!س!ء4إزباتو،وضبهار؟

فياستفلهاوقا-.الاجس-!اعيالمصإحصورةفيقطعاتهئيالأزوريبداوقد

الف!رووا)رثاءصىفوالووالحكما!اروزواوالهجاءا،ديحفيكل"ظوماتصياء4

اسةطاعمنقل4إؤقيلب.ث..اض!الأشرءنهاوغيروا)ة،ش:4وا)ث؟رههَإفكاوا

كل--الاونهذافيء!تواهزفسفييركونأنصراءا)كلنالأروريب!د

.)2(ا)نفم

تصبرةظها!فمىاةهـد،ي!رالأزنادرثءناكبيراز-صا،ثو)إتتش!للمو

ا)!إخيةادعهزا)د-ثتاجإلىءىشخصاثا:!جو؟وا-دكلوضوخفيكلثويات

ابذيحةاوالألفاظ1،34صئ!وةأ*باراتاتمملهجا:4فيبرشعاالأزورقيكانوقد

.!جتةلمتا

!ختار:برراونثثسالم!فيوأث،-3،ةزوثفيءحا-راكليرأيإراافياإوقاممن(?)

.4(62صر(-مة-ر)2-اذرإتقيالأدبا

.668ص2برانبررادرياتأدليتتاش:نخ!ارا()2
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15عددإ:إخو،4وا)رة4باللطاةمجموعهافبةتصتازالأزوريشز)ياتأما

فيإلا--تدوركانتلأنها،ب!.دحدإلىءزلياتهت!ثأبهتوقد.)ءةءز334

منذلكإلىوكلا،الوةاءوعدموالصبرلىوالصوالهبمرا)"شقحول-إنادرا

عنة":ر،المت!ى"4الطي!هـ4،لم!4!اطرقدذلكحأنهءجر.4كلطروةكلمان

أحاسيعه.وهلش!ورضر"واة!ورإتاوقدم!صادقااتبيرزفسه

تشار4ءو،رباء.ة476إلىالأزورياندليوفيإرباصإتاءددويصل

واحد.لونعلقمصورهااوعدعدةوأءراض،وضوعاتتناولهافيماتهمهط

نأذلثإلىيضاف.ا)قيالب،ذاقيازفل!موممنكأيرعا!قيالأنور!زماوهذا

.4تاكلل!ز)-"!واةتصاحكلنهاحلاوأن،كالهزفيباءياتبعفا)رله

رباءياتهكاؤتإذ،زؤرحمن4إليعمديماiا!وؤقكان4أزشاثولا

صسدقَفينجاطرهيجوكعماوت!بر4أحايى"يهزهكس،إمنىا!اكلإ"مؤزرةير"قو

.و-لملاء

كلواضع.ش"4فيإلازراهالا4تا!إالأنوريانديروفيوا،إخعات

ةيالأزورش،.(ا،ةظوماتعاتضوءو)ليةإشهرااضالأشرتنوّعتوقد

الحكمعظا!.ا!:ا)ا)فونلال!.افىحاءا،د-ةرةضا-أرناه. وو!موصورلاءورورو.و!كب---هـر

لوتس!.واكأرتبا،ذءروا)-ث"بوا)ت!وفإزهدواوالإخوازيات

.الأحداث

4إبادزاررربر""اقي"يى-إزيناللهأىحابكلنكانالأزوريأنورء3

أنهاإتثجر---!ابأيفيولا-4زادليوكلىفيَةإشارتوجصدلاؤإنه-للفاريى"4

.ةإ*ررابالل!ةكلءظوكلةأوديرواناف11

زفي-4عنيرةفايأن-اولدايحاول-اءا)ث"رح:ارعادةعلى-يرالأنووكان

.)1(كارهأةتبر،1كلنهأشداركاأنتيرثهوأن،هءيربأيصإوبتأزره(4تهه)

.55ة24صاذطهـر،كَبأزورانديرو()1
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لسطوهمالش!راءءبارو-اا-م"4إا)ش!رإح!رقاتراليقيلاكانأنهحدالأ!ربهووإخ

-كنلمو.1()الصورءنةبصورعنيمالأضذأوهـ؟تةإ.يىأوهمتكرأةكارعلى

مثلإلىحا-ةفيا-سأنهكديؤيش!رشاهلىءنأءمرفينيلىهأنءذاحليباءر

.)2(يهصركلما-ءخبأساويةفملضتناءممة!لبهأساولأن،تا)ص!رقاهذه

فيقيجؤلكان4أزموةفسهالأ)وريأشعارتؤكدها)ذيالثيءأنإلا

ءنهتسببممالهينوا،هاءمرعاهـ4ا)سابرةين!را)فيراءشةركلتيجمرعدديندواو

تؤكأدكا.)3(ش!رهفيهاكارأةوليبهاوأساأمكلةظومابعض!مانيانهكاءلى

ةراءتهتأزيرابرلىوقد.و!جهـما)*ربيندواوكلنا!يراأةرأنهأيضاأشعاره

تظ!رأبرياتهويج!لثإ*رفاااوبالأسءنربيرقيا)ذيأسإوبهفيا-،ملإ%

نيدأزناذلاثإلمطيرفاف.ءربقا)بفيالةارسهـ4تمصادامةرصبةد4زوكأ

.)4(شهرهقيهمر13وأة03،مازانحكاسا

ةقديهقيوسالييهكلماءسمنهءيربا؟تاتالش!ريالأروريإنتاتأزروكا

ووُجِدت،ونثير311عنهةأ-ذ..ولاحة.4معاءمريهإزتاتفيبدورهأثرتَر

ا)ثصراءكبارذلاثفيوءماوىةكلةفاوما-أمفيأبر.اتهوء*افيكارهإة

.()ْم5رفاصو

.55ص،احمابقاالمث!ا-ر(1)

.55،103ص.ال!ابقالممط-ر()2

صواهعنواةتباسهلةجرهالاْنوريَنقا.،-2،تؤاشيالأمثا"ءاتا!وترفبمكن)3(

إلى:إرجوخ11َ

بهفىها.ماو593ءلى،(اةردعتورس،)ة)شهرهولي-:تهوهعصر:ىلانوصاتالدأوحد

بعدها.ماو304ص!،السابقالمصدر()4

المصدرإلىبرا)رجوعالأنوربَبائاْدرواوأص!ا?نا!تأزيراهأ!أ؟هادم!رفةيمكن)5(

إ"ا-ها.وما504!الارق
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lالمحمناتباب-عمرهش!راءءنكهكره-يالأزورطرقوةدذا

.1()نهاةووةا"*ءةاولصىبأ)404إتادر"تأهو،إ*؟4لىا)5

فيوتجوّلنا،الأنوريأشعارفيوالمرد؟؟تإق!دامىارأيعنتجاوزناوإذا

حاسة!ف.ةكازت4ة؟فأنوأدركاة4بر"ثاكأكانأنهأحسىخاديوانه

.رزأ)ةاو"برجاستلاا"4يرمر

!كأراذياا،ثةفرالدازم*"ا،للشاءر-"4صورهَز":جرهأنوأكل!نا

.ش!رهلخدكل"عا،4

مضنمنإ)يهة!دماازإبررءاتدةال!لىا.ممانياتهأعانتهفقصد-الألىةوعلى

ضمنوإدماجهارقا!اءلىساءدمما..1،هـش!ر4رأ-لمهِفِوذلك،أشعارهثي

ا)فارصي.ا)فنيإكراثا

المروزكط:دمائي(28)

أسإهـتب.االمحهـدش!راءحبارمنةا،روزيسهائيءإببئمحمودهو

)2(.أسادساْفرذاءنإئافْيافاةصاإلىامه.رابهوامتديىت!رمعاصريمهنكان

إدر*".و.ماناطء4".ضاءينءلىايفتمالهاودةليا!روته)-أغزصف-و

اثاءراوهو-الأنوريإنليقالحيىبرداجهءلمتهفيش!رهكانوةد

ثرئإ:"!رط.4بر-توبر.:4ثصاويأنلوحاوامضد-لمهدد-ء،لىهنب3"يرإا

جممون5ءنهءَرآضر،-مفيىظ-ون":يرالأأوحت!الىيااعا،!رأن

همجون"آضهـءَرهـ-شاسمافجىون":هيأضرىةصوشل"صابررم

.)3(سمالىكلةل4أؤالأؤوهـي*يoبذل!و."ملىرصا

424صالسابقا،رجهانظر...بلاءيافناأربعين.توررب.،الأنمو!قيعارث)1(

-.بمدهاُما

ء(41!ص!2-،الأإباب)باب)اسلجوقيالالأوالعصرا+ثرضنءوةب5-جد)2(

.اص!248.تالفمحاء)3(مجيم

345



ا-"ليمدولمضاعوأنه،)1(سوتنيكل!اءفيش!راإ-"افيا!إا!ولىيما

.ثرأ

.الهبمريإسادساإكلرنا.كأاشافطاأة!فافيز"وفاكانتدوذا5

ك!.

65"محر/ء*لأ*ص!:ا)فزنوى--نسيد(92)ءَ

شاءراكان.بأشرفالماقبأكزنوياال!لمويناصربئحصنسيدهـو

منةكبير%ةدرعلىشهرهوكان.الآلافوءظهءلمسيحضروواءظاومه!ىوَفا

-215)ء!حعود.كأشاهب!رامإلىموجهـاكلدحهأكئرح،ان.لإبدتوادةابو

547!=Aا)مسطانهـذابفخوصاتفيهأشادوةد..(م1521-11ا.

أ.يلقافياجمبرحاكاهاأنجود"ثامنبلغتإفزرافي-ضائدلهكانتكما

استطاعشخص!منماإ؟4الوتقى.!مغيرويآذراشييضاواعيلاسمااديناوكال

:ورناهكلافيهارقيولا)يةصيدتهمثلر:ظمأن

،إرسوكاعينةرةإقّأذنهاانعلم

.)2(درو-اءهـرإزا)بةاءلىلىسأحونأنوأهـ-!دث

رزررالساطانج!اتجةدشإلىش!رتهوذاعت!حسنسيدن!وذاشتدوةد

.ضألما!صن!!فضرج.معآوجودكل-،تحتهسللاا:لاداأنوليفهـصه!ويحسدهكلف

إب4ا)-ذجفببغدادإلىعادولما.)3(للحجاماطرالمىجدإلىوتوجه

-1341=!475-925)ء-دبند.ء-مواديناغياث..4وحرَ،اما!ر311

.يطأءرلاكلةزلهنزأو(م2511

اعفحة.واا،ربر!نفس)1(

:الفار!سالنص)2(

لم*يبرايت-رهكهجهانداصد

.891ص.انايررأدبرياتيرختار)3(

TO

وجا-رمازهـردل.ءوههشابته



>>ا3ذاةصهةقفيتووأنه.)1(بريتآلاف5علىيرثف.ل4دبروازإنودفال

.م9161-ء4060دىةش،ورفيبهاودفنثجو4نجولاير

:الرازيالقوامفىالثعراءشرفالدفيبدر(03)

بصفةثلإز.ول،ابرأكمةالملاثؤوامخد!ةفِكان4ألممنأء*ِء!زررفا،

.أريامدد"ةإلىخفبكانوأنه.ءطائهفيطمعايمتدحهو،ةدا

لىقولاقاالأ؟ور!ية!"يىة..ةوالءإ!زظماإدفياا"درأنثا)موذحرو

:في،!

وهـير-ائىاطفلىاصا-دوص--وثإنبراده-ك!ركَه

)2(ىثكطماهدكأتهدو.د%ؤرازبر:ا)-م

.ء،ولوفاتهتار-خو،هذا

بئ:الدص!(13)

.*!رسةإص!نرياص"اخااافي*سةافياسه،مذاع3َيئإذاسلمجوقآلش!راءمن

4بأؤووصفه،ا(*راقكئنير"يشكان4إزوؤال.وحا-هءوفيءنهتحىا-ث

.)3(كطالأ؟ورإفامالو..ةءلىة!أ*414ذعرو،ا(هـثر؟ظمفبا؟4أةرر!!انع

!افي:الا!الدبئجمال(32)

دسا.-اذاقىراورراءلض.ن،فهـ،افيالإصاقزإراء:دثءصدادينالجماكلو

اكابقة.اوالصفحةالمصدر)1(

المعنى:)2(

وص-رطونيرينا)خاش!كنتاد-روقتبالأس!

القلوب2سر)نمقهرادقيعاوشفطفا

.t(14ءلىةالألابلبابا

(r)537ص؟ال!لباب)باب.
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إلايتركهـادكنولم،عهرهدصفيأغلبكاوأمضىاصفهانفيوالى.اله!ري

.ؤدرانمازووءَةم!4بريحانآذربر!نفي!ايتضقلةةصيراتإفز

وؤد.اقالهرفييئالمث،ورإكزلوااله!بدةكلخشديمنإديئاج!إلور"د

.ات!إفواالت!قيدمنخالسلسف!لامه،واستحقاقجدارةعنشهـرتهنال

.وةطعا!جي!اتو+رلياتوشزئدaiمننظمهماكلفيبةالعذودوو-"

،ال!راقسلاجقةجنسلاطإلىكلوجهـ4مدائحهمنال!ظمىأبيةالغاوكانت

جهانفشملتمدافامتدتوقد.ط!رلوابرنه،طةرلنأرنملان:أمثال

الذينباونديأ!راءوبعض،لييجانآذصأ-ابكةزأنيز5ايرلمدبنمحهدثلوان

صاعد.وآلخرندآلادأؤرومدح..حرمانونواحيكلازندرانفيحكهءوا

!قيركان،الأنوريرأسهـموءك4ليم!إصربأ-إوبتأزره"انبوإلى

،والأنوريإوطواطاأدينايفدور،ي(نوإكزاحعىنسيد)لأشرفبئب!يته

هـ-رأززلاثتيموكلن..ح!!اءالأنوريواوطواطواأشرفان:فهقول

(1)

ربيعى

علىاخأوافي2دمدوهـو.لىاتهجووضاتم!ار4لىمهاصر8تبرو4ببةوعانث

ءدحهأسلوبفيتقليدر!كالتأنهورغم.!نراةالكلصيدةاةازاظميرأءلى

بساطةوٍس!و)ةأكزكانأيىلموبهأنإلا..شةرهومفاكلكنتشب!،اتهوفيلهوغز

منصررراأء!ركانأنهكا"ه.ضلاواصلىاداانيء؟لأنوريم!اصرير*بعض!من

.انا،ذكورانا(صماءرثما:اشتهـراللذيئويالم!ةاك!وضوااللزظيالخعقيد

منتخلووهصائده،ف!رإعماكاإتحضاتلايئالدجمالأش!اروهراءة

.نادراإلاأط:بةافي!افلى!لاوةكلباشر-!المدليبرابفيهـاق.فهـوثطر.التشبي!ب

الفارسي:النص)1(

ح!-؟ه-درىأنرووطواطوأثرف
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ورثةلى3تأداكال:4إةاأنكا،برالأشهارحىافلالشاءردذااندليوو

.)1(م1911=!588عامفيوفاتهب!دوخانحه!اث*رانظمموء."ءكه

البلضي:11،نبءمد(33)

إسلاجقةاش!راءمنكانإنهوةال!الأ)-ابإ-ابصاحبءنهتحدث

و-:اول،41؟ظيرلاشاءرنهبخفهصىوو،ش!رهاتدحكا.ثابراكلاتوأنه

مةارنةءقدوحين،كلقلةبئواا)،وابقاور؟تيهبرويىاوى6لتهريفاباخطت

.(Y)الأنوريمعادلاا(شهرفيكان:وقال،بر!ت،!الىاوىالأنوريبركنوبر-نه

اظجندبمط:عصي(34)

فيا-لإجقةاعهـدفيهـادوى!احاناياالخب:لىليةالأ!سةلراداْةأ-لى

ب!د:ااشتيرأذيناسهإجوقآلش!راءكلنولى*د.بيا-مىموالأخذالأدباء4رعار

.وس-ص!رالمعزي

جعلتدرجةإلىالأدبس!اءفبفيء4و،ح+ا)-،روراءكلافي"ثا-4ةفى

.كلانا)زأءابربأحىلىنهوبنليمصا-ما)*!قيآب

لشتطعلم-ط"مهنورلصطوعمع-الأنورفيأن!ابهفيال!وفيور!كد

.)3(ءلميها"كأوقام!تن3ليتصلموشهـرتهحووب

،ء،ئجمَص35(سوزفي)

ر3رأبرووع"يته،ا)-وزفيءا!طثا)-ءرا?ء،-زاجا)ديئثء3!هو

.691-918صط،السابرق1،رجع)1(

.554كلططالأ)باباب1.)2(-

.951صةالأإبابلباب)3(
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شعاهـهأثد:ر001وفق--أليوهكاان.)1(ا)فياكأءيساءانإلىف!4.ساءافي

.)2(معودا-دعى

يم)3(ةدسهرةاخ-ومنحلاص!وةةرفيةيا!وةءرةنديصةربا)كحمففيلدو

افيرطبالثم!ر)سانهةازطلمقافياكا؟تأحدءقيوعث:،نج!ارىفيودرس

.)،(ءص!قه

ولموالحدليثات!سيراوحالأض-اريئإ،-اءلموم--از4إدادةنبدريىط

لا!ث.عذبهالأسلوبس،لحانإذشهرهءا!ذلكس3ةانه،ت!اوزها

مهقيطّ.حداولييتعلمهنهادةوفيوجدير

اطدثث.ء،يخافي،1وزظ،رأث*ااهـهأغلبفيالمذءبيةا)روحوتتضح

وانهدور-تمل.إ*ربر-4اداتا،كأراست!ءالمن3"!يرإ-و!ئياوعاذ.والضفيسير

ءلمية،لهجاتءنلىأخذهالىةلغوتداكلكأرليستعهلو"مت!ددةةارهـءةل!اتءا!

المهزىذلى"باستا4اةعزاغمرو.()ْانحارسيةاإثقافةاكلةابممنكلةبعارهد!ولهذا

ا)صوزنيوث"ر.تماماليقلدهلم4ؤرلألمةماحأنهأش!ارسنداريمكلإطرلىقتهوحىبه

فيال!كأةحدودعن!ؤرتيضبابهفيكانفةد.حىاتهأواخىرفبغيرهيف"ابهفي

-قىَضاذياهـوإنهويرقال.ا-ءريرخواا!براءفيورءهـ4اخوالمزلا،زلءاوإ"

ن.بالأنوريصاقما4ءةز-!بمما..برإخهـجوفيللانوريش!راًاءدص!فتوحي

.أ)6!طركلنله5"رضوكلارو،انة

ءلى؟راناثأدإيا!رثخ1ص2-تراندراثأدإياتقئتار()1

.951ص-2.اَيرا="ب

.334ص!وسخنوهـاذس!ن:وزن!ررة(2)

.226ص2-"نارثادرتتاليدألمخ!زا31(

إ-ادسة.اف!ةوإرا!انطهـر!اج،-يارتان:جامي(41

.335ءد،نراوس!قوتم!س()5

والمصرض!المرركءوتسوشأنالاْنورقيدروانشارحالةرهافيالحسنأروثرى)6(

.rIAءلىمراصث!.ان!ؤ"ورلىو-!ؤن:كأنمااز.و-قطفي:)
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أبمىااستخدموان،*"برلىومخامي؟ت4ضأصىم!افيهمائهفيأبدوةد

.اللونهذافيهشهرمنالأءبراإكأوا.كللىفهإ!صوليوامملهاتا

فينسه"االمهالغةةلميلكانعانادهـاإلاممدوحهمنإطلمبا!إ!*ءدر!تولم

حسنإلىوالملوكإ-لإطيناتوجيهإلىالأحيانب!ضفيرمهلىوكان.المديرح

.لإنم!افاولىلالكلطبصبر-طو،عيةأرادعااكلرو،اسلوكا

أشعارؤظمإلىةيه!؟"ليالسوزنيةكان!صإتهمنالأخيرةإفيثرةاأروا

كلنه.بدرعهابهرإتفةرو،-دبّ"

-!562عامنمبفبتو4إزةقييل،وؤاتهيختارفيا)باحثوناصلمف:قد

كان4أزقاط!"بص!ةرمبتأش!ارهو"ن.م1731هـ=956وة"لت16611

.)1(أ!-565عامحتح!ص*ا

لأر!لاعَووكمءفىلررزمصي:سمرقنديعروضينظا!ي(36)ص

إصصصرقهلىياءابنع!ربنأح!دإدفيافيمأوا)دفيزظإماطصنأبوهو

في.الهبهـيالخاكلسإكأرذااضرأوفيولد.)2(ءروضيبرةظاكلبالم!روف

بر؟تة!!اضراسانإلىتو-4ثم.بهيف:اةؤكرإ*لمابرةحصيلشهكا!ياو:.ءرقضد!!

عامفب،،*زينجدكلةوا)ت-ف.م011101112=مى605،.ه!اعاءب

إلىالوصولفي4إقيطرعنون!ح.ش!رهعا.4وءرض.م1116يم051

"لىةرينالغور4خدكلفيزفلاكلقيوعمل.31(4شأزوءلاشهـرتهة:دأتيىخبمر

تلىيمهة!ررار"!إرءقبهـراةفيالا-ءظاءإلىا!ظروفاضطرتهثم.طوياة

.الغور

.933صر،انوسخنورسخن(1)

.792ص2بم.شناسعبصبا-)2(

.169صط2%.راذلياد؟ادإياتيرحتاش)3(
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القصةزتب)هـ"إو.-اt>قاهـلي..نهاصإةاوكلاأنإلااأشهاررفلا"كطزظموقد

.(1)"كلكناوريرصو"ة،-ظوكلا

قالِ+-نفيش!راصاغقدؤظاكلبأنيحه-كادكهابهفيالهوفيدؤنهومما

.4ء-ةبررصاعةد-خا!4المضنويفيز4دوكلاأنءير!ا،ثنوقيوإنحط!ةا

نء"ا"كلقيا-!ار)4:1إح"ار*بجرو.ا)ةكرفي4إتعا41كلةز)ةفلاكلفيوكان

رسا)ةأكةاباورجد.ة،4تكا!فلاإذياافاردهفياا،رسلإةشانماذأةفهل

،امابواواكنبيمالش!روبال!ابر"وركلقأربمكلقيإلاتعا!تثت!لمحتصرة

تارفي.ة-كاياتوتورد،الأعهالهذه؟زاوليالخاص!ةالشروطوتضع

ة.-امىLكل

1عامثي-يأكان4أذيرفهـمظامي;أإروكلن 176 - 5 OVY2(م(.

:طواطالووشيد(37)

الجايليدبئمحهدبنمحمدا،لمكسعدا)ديئرث.يىالإ"امالأءجرهو

بنعهربئء:داللهحةدةأحد،إوطوا!اايئallرث.يىنجواجهالم!روف،يالعهر

.(r)الخطاب

.ا؟رجاق-الدلفرردرالمصابعضتنحبهاواهذ.6ا-06ص!6اءالشهرةتذعر(1)

،راناثأدإياتتارثخ،343ءلى،(-رجمة)2-+إ-رانفيلأدباك!تار:رنظا

.741ص

!أ1611ء=557عامحتىحياكاننظاميأن426(ص)4كتابرفياوقبرربقوا!)2(

جوعيفبر.5725عامإلمط-ياكانأنهوالحق.ئاره7فطالواردةالأخبارمنير"رفهذاوأن

و-لىت37ءلى،الثازية41الم!ا-؟باب4َفص14132عاروخ.(مةالهجهار)كتابهإلى

.5725عامإفزرجعحكاية

اكهيهْفياختلافوهـشاك.3ء!،(-رجمة)ال!ردقائقفيالسصرئقحدا)3(

.19ص7-"إياتوتاءالأدإمعجمفطورد

rov



)يىعلى4ا)نظاكلثبمدرش!اوتعلملإخفيولد.وشاءراوكاتباأدير:اًكان

.)1(4رسازإفي!دحهفيير:ا)خلهوةياظلوقد،ا"رويسعدأفيالإم!ام

)2(الجوينىاكللمكعمارخAWةالوطواطكلولدبختارحولخلافو!اك

49!-يررجّحهـ=487ءامءلىسابقتاريخفيولدأنهيةهـكد

1ءاكلىليين"ولدهيكونأناقيال 587 = ! 487 ، fnsم4951،م.

امr.8!ا!=ة4.8س!اليحوالىفيلي!نهوأيرىة3()ادهأهـارضماز

اديئداقطبقأتس!زنجدء"إ"حقا-يثأخوارشإفالوطواطوا%قل
اهـ!نبهصافىارخد!ةفي?رهطوالبرثيوم1281هـ-522عامشاهخوارز

خهمابركانتلةدحتى،4و!ةادءة4أ-توءاكل*4برالضقياشكإذذات!زوكان

.4()اتءساوكللىإهـاتإ!،!ا

،إ-اعاتاكلنساء4يفىارة4إكنلمأزمهزكلعقض(هـاأياا)فىكرةوطوال

قضىوقد.(إريىائكازارةو)الإنشاءدار4رثاس4حكوكلةيخ!قيولىكانو

يلالطوال!هـرهذابرمدعا""تممهزأوغفهب.()ْءإ!ا03كلدةهذا"نصبهفي

قصاؤا-هفيريمصتمط!4اسطواهـااوأخذ.عنهأقصاهةإةاقه.!ناوشاياتك.جة

.عفوهزال-كأوقطعاته

،زمخوارحاكملأفزإولاءاشدإدكاناطإوطشاأنءا!الأخهاروتدل

عامفييىم!رأهـزؤ-ين.رسن!3بر:نهمو.!نأعداءهااجموشبرالشجاء"يصنمه

ص2جهـ،1315سنةمصرطج،لاوطواطإ*ربريةاارسائلامجموعة:انظر)1(

92،03.

م1191ليا-ن،التذكارث"جبسلسلةطبعة،كشَاجهانختار:ابوثكطملكعطا)2(

.18-21ص2ج

صط،نا-راياتأدلي!ختار)3(

22-223ء!ةماAilجوتنجنعابع،البلاد'آثا:وثيالقز4() a.

1>م3091عامليدنءاجةالأ)بابإباب)5( c36ءر.

32-السلاءئفة353



،ئهوأعدوءزخوارفي41اشترلإأفزأعلنو:اخضا:"؟تال!ريدهـءا!أ536

:.4ة-اءاش!رطاطولوانشدأ...4للهلإصقي

.)1(وآلهم4السلا-ةأء.راز:،ى،وءرشه4صصعااإت!ىزأا،لمكأقبلحهنما

كلوجهـا!أاالوطوهاجمه،(اسبارهز)4قصصسصض!صرحاصروح!ت

ؤلملا:تالأذ،زحلامه

منحماهـواحدأخذمنَرتصكنةلمن...ا)ءطلرسمهوخص!إثانلو

الذبَسنبرإةقي،ةزفسهءرّضبرذلكو.)2((اد-ولأ)فاأو)اراسبهزةإ"4

.)3(ا)ءمضشفاء"لولاأ%زاءس-*ةاإجسدهتمزيقأراد

،إرأساأةرع،"انإ"ا!"!،4اصك-2.يرينألىا!رثكانوقا-

ريخظمأكانو."()برإءيخاحيِّسا(4إ.لىاحاضر،ملخصواكأجمر،لدانايىإيط

سلاسةح،"يملَّ!4،14ا)-در*ورالصهتاعاتاإيميلو.أغارس"4وا4برال!ربرتيرخزو

.والضلسض"الأدبفيشج!راوكان.ؤءرونضوت،لفظولىلإء4،إ.إن

منمجموء4لهأنةا،"روف،4إجافياممنشاَتها)*رلي-ةةراءإبهطاشت"شوقد

الفاريفي:النص)1(

آمدبسروفا!وآسل!وثدوات!دإبرملثبتختأفزءلمك-ون

8صالمقدمةط(ال!ربرية1)مرجمة)السررحدائق:طواهـاالو

سى:الفاراكص)2(

إردنتواندتواكى!كلكأارزضرتإث!ردستمرإودشاهأىتوخصمر5

9صطالمصدكأنفمهلى

2-،جهان!شاىختار)الجوإفيرىو.كأيرةكتبثيالقصةهذهدتور)3(

سميد:ثرى.للوطواصاتشةعالذبَهويالجوليأتابكبدخيئالدمنتربأن(01-7ص!

الأنورقي.هوشفيعهأن93(صالألنىتالتارلىخعننقلايَالآنوراندريىمةدمهَ)نةيسي

.لنف!4تئةحا)ذ!هوالوطواطأن287(ص2بمالأدبرختار)برراونءروثد

.87ءر،0091أيدتروخ،اءا)ثركأةتذح)4(
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أخوعاكلنأرسائلادذهإ*!لىو.4إرسا176عددهاثرليال!رإ:"أرسائا!ا

.)1(ازءاتإخوئلرساهاأكزو،(ال!لمطا؟.ة1)رصصائل)يىءلىا)ذى

صىفوفيتصا:دهعكرأ)3(ةإةإرسبراأشهءارودير:ان،4)2(ةار!رمهازللهو

.أفزوب-ر

سبق:ءاار-وكثإتهكلؤ)فاوكلن

)?(

)2(

)?(

)4(

-رجمان!ءهـارءاطأذنمه،11ا)ث"ردةايىشأثا)-!ر-داثشأ"ع"اب

،وش!راا)كراة!ثيلامع4إبديرورتابا،ح!ى"اتةيهءرَّت.للةرخي"ا).لاء4

يه.برتالىش!ارأو5رشعابأاصمهدكضكل.-ةرسصلفااو-4برإءرااخدكلكلت

.ا!رطاببنعهرءلاممهنالخطابة!مل

يق.الصدبر؟رألطءلامءنإ!ديقاإلىالصديق4تحة

.ع!انثعثصانعلامكلناللهفانأؤس

،(كاإهء4دص)كذللىى،-5و.عابا،ؤكليرأ!يرحلإ.منءالم!ااؤش

.)1((إبأليهـطابنءاثطكالاممنلبطاكا!كلطإوب)!ىويمص

هـ.1315عاممصرفيوطبه!ا،-زءثتفيارسائكاءذهة*كطأفنديمحمدنشر()1

إهد.ارسائلاهذهتُجمعلم)2(

(r)إيتلاف2خص-943(ء!،اقوسخنرشسخنفيجاءماوفق)أبرياتهتربيز

فيجاءماووفق،إيتأ)ف9815(صةالثراءتذحرة)دولتاهقولووفق،ياتةر

إيت.آلاف6337(ص2-ا-راندرأدثباتير!تار)

،!راراءابع.م868هـ-255تةالمتوفيالجاحظبئلعهروالكتابأصل)4(

.(004ص،شناس!سيلث).التلضيصوطجلتص!و
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اروروضارنجومنافير16علىتشت!ل،)1(إفارسياإ*روةلىافيكلخظوكل"6()

.)2(ىلأضراال!بتوعشرا.سلىإةراءارشهكللدى4دا،طرو

وكل!ا-5-4الدينلأ!ورإ"مصبافيءصرهأهـلباريإوطواطاوكان

علىكشاءرصابررأدإبليفصلالأنوريوحان.ا)-وزانوحكماءا)فلإس!4

ز*مدهوصى:إعاتتكافاتكلنالأخيرش!ريىودكلاب!هببالوطواطيئالىارشيد

نأإرى-أدقبر*بارة-وكان.ا)سامعأوإقارىءاز!كسفيا)تأثيرعن

-إث!ن4ءةأدىةاذإةأحكركانوإن،اهـأ1)وطو4ءرتهإلىيصللاصىإبررا

.)3(إ"لملاء"واوالأدبإفصا-4ا

!دحهفيكلكالاتهاططواءاا?ا!ا(ش!ربر*ضلهجومىالأضر:ابالأ!كلنو

.4()ءإ!4)4عاءاإش!را4برقىهعه!إرا:إةنمسه

إلى..اته-ا%رأوفيبال!ءادةويفكل،سرادته4خدكلاوطواصاالا?زوقد

.الأرجىخءاىم1771هـ=573ءامفأكلاتأن

ال!اتب:الديئيدفر(38)

كأ؟ديئ1،-ب!اد-.4ضمنوكانلىن!رعصرفيءاث!،ضراس!انأهاقيءن

وؤرتلى،الأجىلالصدرولي!نبر:نهاجما)حركضببرمضا!تخاط.عطائهكلن

إنو.اإدت-؟ظهافي4إةةطرخير()ْريللأنوتاهـ"يئاكان4أْإثابتوا.أكافيا

ة!و.إتجوماحكمفيأخطأ-ينبهإ"!مواءإيهاله!ومكلن؟ءمهلمذلككان

.362ص2-،انيرردراأدإياتوختار(1)

.66-61ءر،(-ر-!ة)اله-رحدائقإلىارجع،بالتفصيلالكتبهذهلم!رفة)2(

()r25صط،السررئقحدا.

28،92ص،جعا،.نفس)4(

.e(،51ءلى،؟بائطج،اءالشهرتذحرة.rvvص،ا!نحصحاءمجمع)5(
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؟يررالوزالأشهريب!رأيبنحسهثنالمكاعينأزنا?دحها)4إئل

.الجباللىوتقضاتأمماراست!زربةالماصةا)رياحإن:الأنوريقال

.كط)1(والأنورتعامأؤتأإرياحا"رسلؤء!،يحرأليةتهبلمحك!"يوموفي

ئل:اا)ةهوو

ةارقبها.،الجبالفرك!كل.ثا!*امهذالى"!با)رياحإن:الأنوريقال

لاباحاَراكلهـسلر!ا)مالمةأزت،شبمرةفي4ورةف!ركولمعامءرَوقد

.)2(يالأنور

منويهو!س!ىركلولاهقي!دَّؤن!ده،أهـءآذهةب-ثا-مالذيالوقتوفي

:ؤ!قول4هزقيشأن

..سنانلصبفضلا)دزيااستةامتلةلىا،إيكأيها

أعدائاثءنسةةأرب!؟نسيفكوثأر

الفارحمط:النص)1(

بادهاىاز-"ت4حرىانركَفت

يىتإدزنواوحكمروزدر

الفارصي:النص)2(

درين!4انورىفت5مى

زاهيى!بر"وبرركَثمالبكَذشت

سخت

ز-ز!رسرىوكهعهارتشودويرران

ءخ!باد

أ--ورىأودازىتوار؟!اءرسلليا

(tV'sص2-اررانفيالأدبتاريخ)

بادهاسال

-وير+*ر!صرت*دهكهِكهوزد-تدان

رخت,

إورىوادا؟ى-وإريراتاءرسلاىَ

(564ص!نراطه"حطرنواذايرود)
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..وقدرقضاءة،ذاأص-ابلثانرصاأنلو

.هـوالذ)1(واحدةا!حاعلىةال-اف!

جوارإلىوله"قيا-إجواالعصرفيإ!اباأةاضلمنالدبنةريردوكان

.2()اخر.!راةظما

كهإصريه.إص"*4اإلىي!هـل،ابوابرا)مؤال!ة"4في؟!عاوكان

عامب!دماتقدأ"أ.ةالغاليويررى،وةاتهتاريخحول-لافوتاك

ا)مامفيوغقد1ا)ةجوأ-كامفيالخطأبأنءنهمدا14اعض11861=ء582

.يرالأ!وعنالحدإثأزخاءتناأك!ص!يحيخراعهقيادوهو.ا،ذكوهـ.

اليلقافي:الدينجمير(193

رلمأتابكةش!رتهو-ئرتصطآذ!بر.جانشهاليأرانزواحيءنبر-إةانفيولد

بأكلراءاتصاللهكانكا.الاْسرةهذهماوكمنعددامدحد4ةآذهـبر!جان

ائحه.كللىمنالكثيرقد-ءاولهم4اثإ*را

بؤيره4اصطداكلفيلى--اضهـرنهوكازت،اصفهانفياديوانانثتوذَى

ومن.أوقتاذلاثفيذا!ة،1فيإت!كماواا!جاءشاءرير*ءجرحرو.ا)ش!راءكلن

:ءىالفارالنصط(1)

هـامتشدت-،1تهشاهازس:-إن

خواستاءداء؟ت1ساللط-5توبخما

زقضاستدسءآنرس،يىبدىرج!ثم5

ءازدستخداستحالإثبركهكسكان

(437ص2-.انرليانبلأدباحبارث)

(Y)134،135ص*الألبابإباب.
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..ثةروها)دلمنوشرفا)رزاقعبداديناجمالعا،يهموتطاولهجاهُمءنبرين

(.')دمهلإهداربر"لىةءصماصهباكانمما

وقد.إءإتوا)رززا)قصإزد.ظمفيا،!:دينا)ث*راءمنيئالىاءيروير*د

.أس"اذههوالأضجرأنرغمةالخاقانيعلىا)دهاويخسرو4قد-كل

ذإ..!اناصفيإلىاةد-ينأستاذهقهلء4وؤالعدمالدينمجيرأظهـرءَوقد

Iو،وأهلهااصفهانذمفي4ربايعايهدسر ءنه.ا)تاءلى)ضرفأنفيجية!د

ممازفحهوتبر؟4وأهلمهاإصفهانءلىحفيقص.يىةزظمإلىالخاقافياضطروقد

.)2(4الث!طارءيرخطةإلىيرشير..ا)قص.دةهذهوفي.إ)يهنسب

.)3(مء=4957911عامفيءيرتوفيوقدهذا

ان!تافي:(04)

--يخاصكان.)4(قافيافعلىبن(هـيمابرراويرةال)بديلالدينأة!لهو

.خاقاقإلى4تخلصي-رثمبحهائقيتةالأدليصاتهبداير"في

درص--ثشروانفيورضأ،فجه5فيا)ساديي!إقيرنابدارةفيولد

منافذو.الة)سةةjموا!تجوالطبفْيو:بر""ال!ر4اللهةروعفيالعلموحصل

الىمهوةدَ،4ابر"أستإذهزؤَ%4وةد.الض*رفيَلهأشإذاال!نجوقيا)"لإءأبي

.687ص2-،راذاثفبالأدبثختار()1

بم2شاذاثفيالاْدبتارثحفيالمدتوألىياتالهجاءأبرياتعلىالإطلاعيمكن)2(

أدرباتخنار)زادهر!اكتابفيالقصةعكالاعالاخيمكنكا،305،405ص

.114ص(هنداويموسى.د)-رجمةرانا

.411ص،(جمةرر)تارليا!جماليأدث!ارتا)3(

:594صط2-.بررانإفيالأدبختار.49صط(زرجمة)ان!راأدبرياتءختار)4(

.132-912ص.رمحاذآذشدانثمندان:ر"تبعامحمد
...ر.-كي
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.اخزمان4ةبالمتصلاعابهلةاب!،إشاهاوشركلنوجهرلاهو

واضطر.أيى!اذهعلى4!اءلياذلاثبرمدتطاوكتدا)تإ!ءيئأنإؤسفاومن

.يقيروءإيها)ردإلىالاْشاذ

ال!راقين(تحةة)ةامث!يرا4قي.ثهأ)فوقد.الأسثاركثيرالخاقانيوكان

يررلوزباا،إةبالاصمفهانيعَابئمحصدإلىوقد-مها،)1(ال!راقفيدهو-وأ"ةاء

.لاتم!قياخهمم!إلىا،ةظوءةوفكلسم.ينالىا-صال

Jتله:ذهعا-4دص!إذاطظيىوءكلنلشيءت!رضصفهانافيدهوجوأزتاء

ةجكلإ،،أ،اص!نحهانأهلإلى4ا،وبمبرال!"ابيئةj.4ربراصإقاتيLJااإلىءيئامجير

وإيوقف؟قهكلأزكلن-يخا!راأهاهاوالبلادكلدحإلىهاضطرمما،عايهرونثو

.ضا-ها)رزاق?ديئالدجمالالثاءربدأهاذياإلاذء4االقصائدصهيل

بحبسه.ةأ!ر،الخاقافيعلى!درهأوءهـواصىاخصشانلدىالوشاةوسعى

اختسانانالورقي.شة3يئنجصىاله*ضيرقد*رهاطويا"ؤكرةسجنهفيولبث

عد،يىة؟!ظوءات4يحهةربرادت.سبخهوفي.هوغيرسنبر،دحهعايهغضب

.تابياأشعاركلن

نهباءتاورتهإ-إءنرعا!دهااعصطاكلنحكرأئدهقصاءاىالخاقانييف"رةتت!دو

J.2(ءربرء4أشعارا"ةسالفارالأش!اراربموإلىلهو.تهاء!رعلىتهاإثنو(.

اتوال!بار4اللطفيافصالأوو4يةالطريهاتالتثبمنا)كثيركلتظوكلاتهوفي

تسلممما،وا)تكافاكص"خيرت"،دذلكمعكان4أؤإلا..إقيث!"اوا،مانياب"دة

.يرلملاتتأووو!ماشرإلىحا-4في!برما،اوا)ة*قيهـدإلىهأش!ار

هـ.4912عام)كنوفةمدفيالمثنرلى"هذهطبعت)1(

عامطهـرانكلأرصلاعدءا!ثسهااياهيالخاقانيلدروانطبعةأحدث)2(

.شهـ.1316
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بمعانأحباناجىإءإنو،عتإقخطىيرقيةفيئتقا-د؟اشاءرحالأيعلىوكان

إزشا-4و"برتفداغضراكثيرنكاقدو.ةء"ةااتصاروةر3!بضءيباو-رةجدريى

ديوانه.ضهضّهالذيالشهري

،الةزلفيابإداسشمدادهو،ا،درجفيإبداعهيحص!لأش!ارهوالدارس!

فيا)؟ثيرةإبد)"*يئاةاعاتوالصالص"بة!الاحاتالاصعنوب!دهإحساصهورقة

.ا)رثإء

فيثا:ودةنيرزتبرفيكلات"!يرقيالو،وةاتهيضتارحول-لافوهذإك

.)1(!595أعاخابصةكلقيبر

يا.لر:الفارظهـبر(14)

قص:4فيولد.)2(الفاريافيأديناظهـيرءهـد.نطاهـرالفضلأبواسمه

والآدابالشكلرثصابهفيءلىدرو،م1561-!562عامحواليبرإخابةار

لينالقيدحهموامحظماءاوراءيسعىالضتقلكثيركان.ال!رإية4اللهووالعاوم

لا..نهجاءإلىلجأبماور،هأش!ارفيالاصتجداءإلىير*حدوكان.عطا؟هم

.)3(برمط-4

!وا!"4أةلالش!رؤرةلىأنإرى،بر*إ"4الفرردائمكان

ء"!..ا)ثةرألوانأةفهلارززلاوأن،قوته)كسب4إلييضطر

.)4(ل1،1-حال!ثماءرهدفدام.4.1عاالاكأ،،د

أنهيرردد،طَ

يمكنلاأنه

.621ءلى*رانلىإأدريات!ختاىط661شناصىيصيك671cصطَلعجماش!ر()1

اثرانفيالأدبثختارفبأمما،188ء!،اناليرأدإياتتارثخفيدروماوفقهذا)2(

رإفما.الفارء!دبئطا!رالدفيظهـير:هكذادفير025ص(جمة-ئر)2-

.953،054ص،2-راناثفيالأدبث!تار)3(

.161ص،لكنوطج،.إفيفاربئالدظهـجردثوان)4(
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قطعاتؤقمائدعلىرصتصلوهو؟جرسحدإلىعدهقيدبوانهاشتهـر

فيالحورعلىطبعوقد.ريتآلاف3ألي-إ-4عددلمغوير!!ورباء-إتوغزليات

ولاا)زميئتيبإكراوةقةيهالقصائدزرتبولمم9188=مر7912عاملكنو

بل،واللطفارقةباهاصفوووالخاقاقيأشعارونا)ممثر-اكل"لىوقد.الأ!بمدبَ

الذىالجدلكانوان)1(الأزوريأش!ارمنوأدقأرقهااعةبرقدكثاهدوإن

قدوغيرهماوإءإميهم!رالديئمجدؤيهواشزكا،وضوعهذاحولأثير

ابلدلهذاوءثل.ظهيرايفف!لالأنورفيأن-ا)تقادآراءإجى!اعإ-)تاأكد

ا)نامىتأملمحل!اوقتفيكانتظهـيرأش!ارأنوهيمماء4ح!-قةيؤكد

وتقد-رهم.

الإذعةاإ:!كماتوا4الهةفيالأقوالءنتخلوجما..هافيظهـيروقصائد

الأنوريقصائدعلىإروعةامنالكثيرتضفيئالتي1)مهيةة4احمنفمباوالأحاسيس

الأنورىقصاثدبهاءارضا)قيهيقصائدهأةفلأنإبعضراوليرئ.مةلا

.)2(فيوخاتا

وشغلةا،دب!ثرهبرو،ا*فلماءاقصورلاعصر-*إتهأواضروفي

عامفيومات.4الدو"الامح!داتكلنخالةهأش!اركازتوإن..برز-نرفيباكمبد

.يرز.ةجرسرخابةكلقيجرئيد.نوم1012هـ-895

:ابَخوينظاروكي(42)

ا)*نجويمؤيرد.نزكيئبئيرولىفبنا)!اسمحصا-أبوا)،-يئزفلاممو

.411-901حس؟ءارالفنذحهـة(1)

.131ص،(جمة-ر)انراثأدبرياتيرختار)2(
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523)2(أوهـ)1(135عامءتجهفياا-و.يزبرالمطرواإصيوربرخظاءفياإءخلص

على)7(مى435أو)6(538أو)5(535أو)4(533فيأو)3(532حواليأو

تكونأنحى-نينثاأنهاصدالد!ورو-ر-ح.إ!لادةا-إرلىخفيخلافٍ

.أ1138(هـ-)5338ءامكْبولادته

،ال!لموممنكثيرعلىواعل.ا-4إ%و-!اتهث!إتدر:ء4أة؟؟ظاميزصحأ

الثص!رفنعاىوسيطر!اهواالههد-4وإ"مص*موا4إكأإسةواإديناعاوءةدرس

وذلكلهاس!4درارأةن!يماثييكل-قيدريمنولم.إقصصواوالأدباريضوالى

اظءرعنويتحدث،الخهريث!سبلاال!*بلضفسوكالتكماقاخا.ة"الدكشأته

،الشرعمعيت!ارضلااذقياالشهرويفضلةالحة"قي"-4اظرورلاأش!ارهفيالمعنوية

عني!رضو)9(4لففمجمابراويه*خى،مجديهـ!والدفي!4شاالأهدامىأيىريص"إذيوا

نفسهعزةءنبرداهـحوإنماتصؤف!تلاوالا?كافإ*ز)ةاإ!ويفض،إديحا

.131ص،م0091-ء\183لدنثاءالثهرةتذحر:لتثاهدو(1)

نظامي:كتابهفيححنينال!يمعبد.دعنهنقل)242صآتشكده:ريكلطةملي)2(

.(نفلتوعنه.101،201ص،خ!وي5

.211ص،م51858=2731بمبايصاخ،اسيراصيب:خواندمير)3(

،الةصحاءمجمع:(/تهدا)قايخانرضا،612ص.العجمض!ر:النعمافيضبلي()4

914انطهـر،العارفيناضرIrvص،2912صةانطهـر -e - 013 a.

.ه7ْص.(زرص")2-ةاناترفيالأدبتار-خ.216ص،العجمشهر)5(

284صهـ،4113سنةانطهـرطبر:إيجانآذرنشمنداندا:(عابء!د)بريتشز()6

(V)92ص،م1873كلكتهطبم.آممانهفت:عليأحمدعابأغالويمو.

،وشهرهو/:خهعصرهةالفصيةشاءرالكَخجوقينظامي:حهـن!-محمديمالن!عبد)8(

.301ص؟الأولىالطبعة؟م5491ء=1373القاهرةطغ

ة1160118،911ة114!ا%Y-111صتالابقالمصدر)9(

القاءرةة(خداويمو!ف.دئرجمة)ْراناأدرياتختا!:شفقزادهرضا

.301صر.م4791هـت1366
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.)1(ير:بغيكاجهدهرونيرقدلاال!ظماءبأنءنهواكأقادا

ءرةإلاكَنجهمنيحزرجلمإنه).قالحتىالأيىفارزادرنظاكلبوكان

.)2(أرسهلإنلقزإلمثالأتا4إههإو-ههالدعوةتا-!4ليزتبرصداقاواحدة

أءثالالقدامىوالأدباءالثراءمنكهجرعدد؟ظاءيبمهارةاءشفوقد

الشيرازيوحاةظازيإشيراوسهديباثولطفعابشاهودوكويرفيوالهزعوفي

وعم!!ت.واصلماكلي

قسمفيكلةفوقاكانالعصرذلكفيا،شاهير"نواحدكلبأنسذءناوإذا

فهر..قسممنأكزفيءتفوتاكانزظاكليبأنزقيرّؤإزا،4اصثكلريراالأقسامكلن

.)3(والأخلاقوالفلسفةوالعشىَ!ربوالحىاطفلفيفوقكلة

المثنوياتكانتإذ..الش!رفي!وجودةالعشقروحتكنلم،نظاصيوقبل

واكصبضبا،دتسوىت"اولأقصائداتكنولمطا،ماركحولةقطتدور

هذافيقالعثأشعار.نجىملزظاميكتبةإ!ا.ال!ربر.4للقصائدتإبعة

ء.يىانفيالضةرواءنأحوالشرحئيمثنوياتو؟فلمثمستقيلاقسهحماالعصر

ج!ارإبر4ء-ةةإآداباأبدعبلبذلكيكضفولم.والعجمالهربكلنال!شق

تاب!4ثم.الةرحوكلظاهـرالعشقو-ذباتا،1!بر"4الها!بروالأحاس"سالاتجاهات

هوو-ده؟ظامفىولكنال!زلكلو-دمرمعديأنا،ةروضو.ا،ةأضرون

.(4)ا،""دهذا(آذر)

"385ص،ا)بلادثار7:رفيوالقز()0

،547ص،م1591هـ=ا333ل!نوطغ:الأن!لىنفحات:جامي

،01ص،م2691لاهورطج،ميخانه:قزورفيالنيعبد

ص،الكَخجوقينظامي

.201صط(جمةزر)راناتأدتباتيرختار()2

.922ص!!ةالعجم)3(شهر

.53fث152ص!ا،رجعنفس)4(
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كاناذياانهديروكل*ظ!الضياعاًزفار،دبوانكطحبؤظاميبرث،رولم

.1()بريت)فأ02ءاىكلامأيرويثتص!

2-لىخرلهوأن،م1188!=58!اعامفيكاءل!كان4دبوازإنالويرقى

عدةم3591عامفي(رثبكا)نشروقدهذا.للآنزثسلم4مخطوطنسخ-

ءامئي!لىثو،انا)دإوكلنءإ؟4عثركلادس-كيريوزثس،يلهظالإتشز

.)2(بم9391

ه!لاز؟.إ!،برةفسهرالفضكشيررظاءيبمدناإوا!دروانتصفرةاودلو

،الصوؤ؟"عشقيرث:4عثقهأناسش!رزاو..للآضرةوالعم!!اا)درءنوالت!رد

.هجاءولامدخؤظمؤيماإ-سو46رت!كأ4حسالصرفيمسءنيركشفورؤاءه

مجموغيرقيربايا4الخصحصمثنوبّاتهإلى4-يئالح!فيزظاكليشهـرةوزرجىح

إ:-والتالى:اءاىا،ثويراتاسة*راضهذه.ويم!"أبر"تأ)ف!لإ"!نكلنثاأبر-!

:ارالألصرنحزن(1)

t-yy:--(فيرظاكلبزظميا kهـ-581عاءاء،1وأ،السرخ!رزب

!ريجانآذرعم،1داودبنادثاه:أريئا)د)ة-رالشىاءرء،1ؤد.)3(م1851

.(4)ةير!ةأةم!طءنهـالزاو

.921ص!،الش!راءنذحرة()1

.437،438،943صةالفضيلةشاءر...أكَخجويانظامي)2(

(r)551ص.(الففيلةضاءر...الكخَجوينظامي)كتاب:وردلماوفقاهذا.

إلىحكمهفيويستندم1631هـ-955عامفيتمةدالنظمبأنتقولمنهناكأنإلا

رمواطومنأ1175هـ-575عامتمقدالنأليفانقولمنأيضاوهناك.حطشيةزسخ

.م1651=!561عامفيإيجانآذرأتابرلمثلارلي-كزقدتإ-يا

بعدها!وما201(جمةزر)اررانادإياترختار:أنظر

A..G..ا) Browne:A Literary History of Persia, vol

.21،22صثؤنا.4ساجوءممر.اليييءتا)4(
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صوفي،اخاهولها،طولازفلارويكلثنوياتأةصرا،ةظوكلةطىهد-وت!

الحةية"حدإ"4أسلوبهافيوتشهبه.إ!ظاتواالحكاياتمنكأجرعاتوتشة!ل

52إلى.،المقدبكلدءاإصحاءراقمصّموةد.؟4طوكلقيد!4هذهرةوللمثنو.كاف

.(1)لةقاكل

شيريئ:ص)2

065فيتقعثنويةوهى.كأ)يفا)ز!يا)"شْيبفيالأسرارتزنفإو

.)2(م1861=ور582عامفيتأليفها.نالشاءرؤرنج،المسدسا!زتءرفيبرتتا

.يىلانأرلةز4لأضمبهاوانجهانللأتاباثمهاوقد

!ب

الساسافي1،لمك(يرزوبروخسرو)ليزليروكسرىعشقحولاحداكاوتدورة

.(دهاؤر)مسرا)ةؤمممهءةا4يرنهاو،14"لجهايئلشهير

ا)ةظمكانوتد.19111هـ-587عامإلىبرجعإضاةات4وبالمثخوإ

.عظ-اواش-سانكهيرإعجابكلثار"والقص

:ومجنونليلى(3)

طابعلى)%ء،م1188هـ=584اعافي؟ظم!االشاءرإدأءثنوية

-!588عامفيا)نظممنواز"!ى..شروانحاكم!نوجهـربئأتان

Y111.أ

iللى.و!هشو!4ا،إوَّحبنة-!بطلاها،-بقصةهـي

.151ص،(جمةزر)2%ايررانفبالأدبتتار()1

هذافيفهمؤلىٌرأممطلت!رف،لمةانحضاشاءر...ال!صجرتينظامي:إلىارجع)2(

.(إمدهاص).خ!التار
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هةتيبكر:-4

وقدسَكل4،م6911هـ-395عاماظفيءفب!رفيإشاءرازفاء"كلئ!وي

..ليصازقيرليءةا0315تهإ"إأدعد."سلإنأربعريئإلىاعلاء"ء4اكلركبملحا

ا،لمككَور-اراءاهوالضصةوبطل.ال!ةاز"4ؤظاميئروح-لائم4قصعلىتث!ل

.)1(024،43815ءاكلييليءاةإفي!راثيإليرانيح!مءانالذيالفاريهي

ناول:اسكندر-5

جعلهةدو.الإسكضدر4قصزظاكلبؤ"4ليقى!را،ث-نبا،ةقياربريْمثنوي

ين:أ-زنبالشاءر

.(ةنا"4شر)-ى!سهو،إث*رامنبرت!0068ءا!يشض!إ!و:للأواءلجزا

أتاةلمثر3برأتيادبناك!رةوةلمى-مه"01251-!795عامأشماءرا-4أ

.برجمجانآذر

وأ(4كلك!ؤ.اا)يسمتى،!لش!رامنابر.ة5836علىيشتم!!و:نيا)ناءبزا

وتد-مه+جحالأراءا!م6021=*306عامالشاءرتمهأ.(4دزاكلضر)

.)2(ا،وصلأتابرإثكل-*ودإلى-قال!ز

ءاالح!رإفا!اأبطلاةصورفيأ،ثويهذافيالاسكةلىرر!وَروزظاكلي

إ"جمب.وا

ليا)ذوقتأزره-انبإلىالخاصبذوقهأزراكلةأشصمارهفبرظاكليوعان

واعتبره.1،ثةة؟ت4اظاصعلىإلاؤ!مهيىتمصىإذياالش!*رفةنحغَل،العام

فيإفىاريهياإمث!راا!!دارء!ا)مح!ككلنأص"حذا4و.هـأكل"مهـااك*رانألرأؤضل

.ا)ث!راء.ءنوء*هـهزظاكليؤنبرإنز؟أنالعصرهذا

.81ص2-:-؟!1336مصر!خ.والملوكالأممثختار:قيالطبر(?)

.375-371ص،اغؤيلةاشاءر-اس!خجويَانظامي)2(
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:الع!اريئالديدفر(43)

الأء"كهاركلناحىد.وإمط-ار)1(ا،مث!!هـبرا?دبئألىاؤريردالشيضهو

.ال!رؤانكلذهبفْي3يئإ"مح!دزا

عهدأواضرفيأي،الهبر!ا!سادساأئرناطأواسهفيرءشابورفيولد

ايا.كلفووقيايىلمجواءرشاء"لمهمما..يرلاطواعهرشعاو.نايصا-ر4سلابمقي

ا،خظوكل4!ؤافاتهإنا-قيإكحتى،وا،ؤافاتالأسفاركأيرشاءرناكان

وءا،حالأيءاىامطاراألفهءارو*فلمضإغوقد.افاكلؤ411ذإعوا،ثورة

ليه.إن!-ة"فيكلهـتكوك..ليةفي

:ا،ؤلفاتهذهوأهم

.ةكلرًمنكزأطخا،4الأضلملاةتتل!ظابر!ي!!د-!اب:4زاكلفيلى

.اارءرط"مت،4ركلز4كل"ظوكل:الطيرء-!اق

."رةءنأكزطخةالصوة-4طياةاسض*راضر:الأولياءتذحرة

دظ!ر،مهزااشتر،""تأمهص.،مهزاكأار،ا)قيلمبشرح،نامه!راجىو

دريران،ال!يبلسان؟4أسرارزاكل،زامهخسرو،نامها!؟)2(العجائب

.بر:تآلاف01عا!يمثتهـللياتوشكأقصائد

هذاعلىفيذحرهإراونأما،123ص،راناثادإياتلىختارفيدرولماوفقامذا()1

النحو:

.شعبانبئمصطفىقابرراهـيمب!رأبئبئمحمد(حامدأبرو)طابأبرو

.643ص،(-رجمة)السعديإلىدويىيالةرمن!رانافيلادبا-ختار:انظر

ا)-نيةالفقهاءأحدسخطفييبباكانت،شي!يةيولالكنابهذار!ثنافيظهـرت)2(

أ!راءأحد-كانالزبرراثلدىا!علاراواحهمةبرإصراقهاالفقيهأكلروقد.سهرقندفي

وسلبلهمنزهدمعلىالعامةو-رّض!إعدامهبروجوبوأفتىتوالكةربالإلحاد-اخوارز

مكة.إلىلارحيلاضطرهمما،ممتلكاته

.546ص!(جمةزر)السهديإلىدوسرا)فيمننراليائيلأدبافيتاكأ:نطرا
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.الش!راءتذعرةوا!إجراوكلنصقانا)ديوهيالعطارآئارأ!مأنغبر

أ"ص"-ةواالوصىفءا!ليخصبا!!اكل"كانليل،با،ديحالهطارمجف!!ولم

سوىإليهيسبقهلماذياا)وررؤافيتزلهفيرU2*ا!4أشاذروقيدو.انوال!رة

يكنلمؤالعطار.!الإثارة4واطرةالأساوبفيكل!إكهالأخبريرءإغلموإن،سنائي

بعدهجاءواارزيئاال!رؤاناءلشهرقدوةكانبل؟ةورسباكلت؟رالفنذلككئن

.يازإثيراحاؤظو.يا)روا)ديئكرلإل

أنهعلىتجمعارواياتاتكادوةإمطاراوةاةحولالأخبار"نكثيرو!اك

-"ويشادياخفيودُؤن،01231=!627عاءاالمغول4ةتةفيَاششهد

.ز"شابور

(صإصءنهتحدثإذ!م0221هـ=176ءامب!دءاتأز"كادإؤاوكلن

.ا،ذكورا(سامفيءؤ)فا(!نابو..اط"اةؤثفىعلهباء"إراللإاب!اب

VIO42-السلاحقة





الغامسالفصل

العلميةالثاحية

الثصرعيةالعلوم-أ

العقليةالعلوم-ب

والبلاغيةواللغويةالادبيةالعلوم-ب





الاص!اماريىز;السادسا)قهرنوطوالالهىريالخاكلسالةرناضرأوء:ذ

عصورأهممنكانتا)ةترةهـذهإنيرقالأنيمكنب!ث،ا،دارسرلإنشاء

الحدفياإدارسهذه.بتتممهوقد.اإلىارسكثرة-يث"نيالإييلاا"!دنا

-ا،:لىيضونوكان.ئةالرر4اللةرواجفيتسببتكا،العقا"4العلومانهشارمن

أكللاكهمليقفون-4الديفالعلرمونثمرالدينوخدء"ا)ثوابزيلفيطمعا

الدير""ا،دارسشطروبموههميولّونوالدارسون.ا،دارستلكعلىوأموالهم

،"الخاصأوالعامةبحصفظىلاالعةا"ةالعلومبأنمنهماكأقاداغيرهادون

وتصل،ارةا!ء4اإ!تؤديالتيوحدهاهيالدفي.4إدراساتاباْنءنهموإيمانا

تب.اوا)ر4الوروفيإلىارسالىبا

تةاولالتيالكتباءةليق!رلادارلسينءسموحاَثممنلم،الدرء.4ءلىا،داروفي

نأإدارساعلىظورالمصمنوكان.بالفاس!4ا،تعلةةخاصة..الهقايةالعلوم

فيا)بحثإلىبكا-يتهيئجهأنعايهإذ،اشجومواديىةوالهة4ا)فدةفييرخحدث

لم"طلبا)برثمناللونهذاكلثلكانو،ا.روعاةبشتى4إدير"االعاوممجال

4ءرةازديادإلمىذلكأدىؤقد،ال!ربيوالأدبالل!4كل"يىانيفيكاةياإطلاعا

عظمو،أدبهاوقويالل!"تلث،تةقو.يومبعديوما4بررالكللاللةةالدارسين

زظير.لهاوربقلمرصورةالفاريصيالأدبفيوزةوذهطأ"رهما

دونا،ذمب-"إفىرقامنبةرقةكأصا،دارءرهذهمنكلدر-4كلوكانت
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ألاطيرثضكهذهكلدر-ةعاى!الهيروقفاذيَاا)*يءانكا.الةرقساءر

ءذهبه.أهلسوىةيهايدرس

ارسا،فىمنأ"درداكألمك-4ادةشأنشاْنها-عثرير"الإ؟ىاث*روةاوكانت

اسبقيةسا،دارهذهعددوكان.عاتباأإلاكلكهاتف!دلا،أ"كايه-ةااكزوا،ر

ندرانوكلازوقمهوآويئوقزوا)ريكانتو،1.اعالأتهعددثدياطرتا-با

زرقيزتةقد..اث"4الاصخاع-الىلإ-قيةعصرفي-4هاكلاكزكلروكاشان

س!هم.راء،-يهاة

يفهـهـ4كلدارسعدةأسماء)1(!ابهفيا)رشبلىأبوثادانصيرذءروقد

الخهـروراء!اكلاتاقيداءالواق!44لا!بالإسا)ءلادأغلبفيذاك%منهشرةكانت

إبعضواةوا،ناظرةاصدرسافييُسةخلكاتبحضهاأنش4بروالشامحتىاسانوضر

الوعظلسمجاتةامو،ل"لأطفاسليدرو،إقىرآناأويركأرالجماءةصىلاةةيهدىتؤ

.اوىالفضتسمعو

الجبارصدما-رسةؤفي.ا،دارسهذهبعضعكشد،يىاالإقبالوكان

يدرسونومتكلموءبملم4.4ةأربعمائةهناككان-ا،ثالسبيلعلى-إريبا

خوا-44!لىرسكانتكا.العالمأمخاءكلفيا،ساء؟تيمثاونوهم،الشرليور"

،واصلىطرإقىدراذويأماصاءا.نجلر.ازيءنكرالأحتسعيازإرارثدإمام

.)2(وا)-شرتمقهوالهوالأصوليئادااس")،-راتد"و

ء4مجموكلوكازت،احل؟ر"ةأثاكلدار-تهوثالىت-ةءلىءداروكانت

ا،دارسونعد.وأءثالهه،اطخة.يئأ:كالث!اة"!ة4خاصةرقةءلىوقفاءنها

أ!رعلىبرةاءأةضثتوقد.ا-لإبمةةا!دفيا&"4هلأمركلدارأهـمءنالنظاء-4

افضا)روفضائحبرمضلىنقضفيالنواصب.صاببعض!:إرضيداابرويئالدنصير)1(

.47:48صت1331عامانطهـرطت،(النقضكتاب)

ا!سابقتين.ااصفحتينواالابرق1،رجع)2(
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تلكنكونأنا،لمك؟ظامطاشهشوقد.وكلإكشاهأرسلانالبوزيررالملكنظام

علىا،دارسهذهوكانت.ا،ذهبلهذاءنهتعصبابمالشاةص"خاص"ارسالمد

نظامأنواعتقدواا)"داكلىالمؤلفينبعضأخطأمجيثالأهميةمنكبيرةلر-ة

منأولةقطأنهالواتعبرتنما.)1(الإسلامفيا،دارسبرىءنأولهوالملك

ورواتبرواتبهماكظ-4ةأكثيراالالأءووأوقف؟)2(للطلابثابئاراقياعتن

.)4(اني1،0علىبسخاءوأنفق،(r)الفق!اء

منهاغيرلإصبرإدداة"اكان4الظاياإدارستأسيسفإنحالأيرةوعلى

خدء"أوالثوابربغوننالمؤسسروكان.الإيىلا!!4الهلإدفيا،دارس!ن

.()ْضبهممداركلخاةسةأوءذهبهم

وبلخواصهفهانوا)بصرةشابرورو/بغدادَإةظاكل.ةاا،دارسعمتّوتا-

إؤ!تهاإقياا،دارسعشرات-ا؟بهاإف-دتiوتوا،وصلويرزدراتyو

كبيربعددتحظىآنذاكلعظمتهااصمانهخروكازت.)6(وأعظس!مالعا!اءأفضل

.ا،دارسءن

12إولاقطبع،الاْعيانوفيات:خلكانبتا()1 Ar693صا-ةء.

.137ص3بم،مصرطبع،الشافعيةطبقات)2(

.2،802-7صةمصرطبع،جبيرابنرحلة)3(

ص،ء6013عاميةلخيراالمطبعة،الملوكاجصر:طوشيالطر)4(

116صابرطم5191ء-1371بغدادطبع،إليهالمحتاجالمختصر:الدبريثيبنا)5(

إلى:ارجع)6(

12بغدادطبع،4الجشنصرثيمةالمدر - o,,A ! ) rot،1291ليدناالصدورراحة)،

ص7113cدتزطغ،د-رجدتديختار:الكاتبح!بنبئأحمد،متهرَقةصفحات

،96ص،اللجوتيةلةالدوأخبار!137ص3-،ا(صاف!جةطبقاتةV1'ة66،68

*223ص.بغدادخارطةداج!!:جوادة161صاجى!إليهالمحتاتَالمختصر:الدريثىبئا

وادكي-مطبعة،1)روصين1786ص3491،1بغدادطبعةالمختصرالجاء:الاعيثا
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،ةنجاص4والأدبر1،ذهب.ة1للعاورواتعصراللجوفياهصراكانوهكذا

اد.إيصةوفإفاراطب-*ةوكانت.الإيىلامفيا،لىرهـء4للرركةانطلاقوعصر

.1)تما"هـهـ44المىياستلثتةطلبوقئئذالعاءة

رتاسبهةقد.ا،م!ا%دفيا)-!ايمطرء"اتدادااطا،داريفيا)ةمايموكان

اقخىزبمعظمهاوألحقت،قيالساجوالعمريْالتعاهـ-"4وظي!هاأداءفيالمسا-د

وساوهاريوابةدادوفي.لاناسا،نف!"لتحةيقالعلممحصصوأوقفهاالتيال!ضب

،)1(والمساجىدا،دارسعلىا،وقوةةو4الخاصالمكض:اتكزتشاهجانوءرو

..ا)راةهـ"للأبحاثاحز"رصبحتوأ،ا،ساجدةربالوزاتينازمتحهوافئشرت

.سالدرهواةواءافي.يهايرإةقي

وجودرونتخلو4امهلإ-قىاعصرفي:4مدليوجىدتانتلانهزقولأنيمكتناو

والأدبوا)؟لاموالةقهوالحد،ثا)ةة-كررسانةةيهايصوللك"إيمعديردةمجالس

.لونيجوو

.المدارسيرديررونإذيناهملاطينوالىوالخلفاءوالحكامالأ!راءوكانهمص

جمم

i.(ل"تُصً)او(ناظر)طداةء"بّنالمدارسعلىكلنهـالينفقإياالا:تاتا.

إذاإشرللضلىئبنايُصارأو.تخصصونوء*"يىونكلدرسونكد!يسباويقوم

.2()ءا)ممفسا!،درارةيرتولم

ص3-،1337ادكناآباد-يدرطبع،الجنان!رآة!65صم!ا-.!1287النيل=

502صةالأدباءمية:يالعهر!60252جى،375ص3بمطالأعيانوفيات،284

البلادفيالنظاميةوغيرافظاميةاالمدارسأسماءم!رفةيم!شالمصادرهذهإلىفبا)رجوع

إثائها.خنواروثاإضُاأسماءعا!الوقوفيمكنو،المذكورة

.النقض!،004-293ص،اللجوقيالعصسفياقالةررختار:أمينحس!ت()1

(تاكاه!اءرو)كاصةتحت،ا)بلدانمعرم:الحمويياقوت،21،94ص

إلى:جو!با)رالمدارستل!داخلالحياةفةم!ريمكن)2(

مصر.عبه؟برك!رطةبنارحلة.626(عامحوادث)الجامعةحوادث:القفطيابن

142 ? ?1? JO.
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.يدرصاناطبواالحسابعا،1كاذ4الأدبروالدلي".4ا،وادإلى4وبالإضاة

أءرأافقهافي4إليتاتالمصالحسابعلمومةدءاتالأدبرء4العلومتدريسوكان

ةمَدذلكومعالمسضضصإتمكانهةكانالطبتدريسأءا.المدارسفيشاثعا

العلم:السلامعايهإرسولاقوكإلىإيتناداالمدارسءنقايلفيالطبدرص!

م!روهةةكا؟تأ"قا.ةاالعلومسا؟رأكلا.الأبدانوعليِمالأديانعام:عا!ان

العظءةوالعلوم4ا)فلمسةأساتذةوكان.تدريسها!رمون..اإسلمينعلماءلدى

.وا،لىارسا،م!ا-دخارج!لاكل.ذهملعفهون

بهاونعني،إطا(رأو)1(الخانهاتوجصدتوا،دارساإسا-دجىانبوإلى

4أأوقاله(رباط)إهخانةكلنأءكرمدير"ةكلفيوكان.الصوة؟"تعا؟امحال

وكان.إدبنبا،رخاءلىوا):مض!برالشيوخخاصأربطابعضوكاان.وخدمه

هم.لحسكضامحلاءنهانير"خذوالصوهـ"إمضلى

ولم.الماعأوالحهاعيلاذءر"ال!اكلالا-ت!اعات-كانتلطا!و:
لم.ر.ب

إة!"فوالكأليفأءاكنأص!؟حتب!!،هدا)زوالةبادةعا!-فةصربطا)ربما-

لحقتوةداتالم!اةستاقىوةء!ااتالإجازتؤخذ!نها.واكثة،فاءةوالةر

،ويئدارسونة؟درسون،ا،كأ؟!ونا،ة!وؤةيررتادهاعاءرةم!بات!ا

.)2(3!الدرول!4للمطالازقيطاعاهمأكزةرروةلىلىصخَنهونو،لمونيؤو

ا)ربط:فيتأ)-يم!اتما)يال!بوكلن

lا نيا،جضدئءاةعجا،ا)ثرإفا)"بريالحدإثعنإ!ص!وخواةاسخ

،ا،جاهديإةإر،فيا،)3(أيضاالأنمصابفيوالمضلمفا،ؤتلف،الأن!ماب

.ا،"ارفءوارت

وهي(خانقا.)كلمةبريخماةال!راقفيمنتشرةمهروفةكانت(1)رباط)كلمة)1(

ومصر.وا)خامفارسفيتحتعملكانت...سيفارلفظ

1ص4برةالحفاظتذءرة:1)ذهي)2( or.

.201صةا،رجعن!س)3(
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له؟قاقيعالمإلىواكألفواكئقيفوا)زهدال!بادةا)ربطتخطتوقد

ألحانفبهازشأتةقد.لإء."الإسالحضارةفي1،ةهـ"زة4الواضىخصائصه

معوتت!جاوبقسقالتيالألحانتالث..والغناءا،ومهءقىإينتجمعخاص"

ةكأن.وذكارهموخوعهمورعهموتناسب،ا)ربطفيا،قي.صينز"وءد

السلجوقيالعصرلْ!ة.4الثظاطرء4بررتطوفيةمالةبمدبّةمساههةساهمتبطا)ر

.هـادهارواز

فإالمؤلفاتةيهاو!بتإمصراذلكفيرا-تالتيالعلومن!صمأنط!"!و

كما:يأاكل

*أ:الشرعيّةاطوما:-أول!لإص

-3-*---ب--19

/:القواءة.جملم1(')

ة-!-01-------ََ-1

هذافي-قيقبراكواشةكل،4الةإاهه"4إممراهذااهلمنا)قيراءةعلمنالا

وراءماإلىالأندلسمن"لإءالإسا،مالككلفيواازةصركبارعاصاءابا.يىان

.ا،وضوعهذافيال!بمنالحديدوألّفواا!ر

:ا،-يىانهذافياشض،رواوممن

!-خصصانكا.(م3911-*095م)1()إش!اطيامحهدأليولإكلاما-9

وكرةا)"راءةبرهلما-صالهكرةأنإلا،والشريةالأدليءةا)ماومفي

و!ن.سواهمنأكزالمجالهذافي!ش!ورا4جعاةالفنهذافيمؤلفاته

.اءةاةراعلمفي"اؤ"4إرا"و"""الا!ا":تيهقص-لياص!يلاذلاثفيآئاره

اثامنواوالساخالسادس:اقىرونافيعدإدةشروحلهماكىتجتوقد

مح!مدبئعليال!يئعام!بهإذكطا(1اكوحبدرفضح"ا،صصفكالثمرح.4ليالهر

ةرهـالأندل!.إحدىالثا!ةإلىن!بة()1
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المعمىوالشر!.اللاء-يئاغص.يىةاءاى(12451هـ-643م)ا)سخاوي

.ا؟."ا)رالقصيىةعلى!با)ذي"العقيا"ضرحإلى4برالو-يا"

ةم(1641-!056م)نويالةزالسجاوزديرروموبئءرر.دلالافهأرو-2

إررصر.اذلكفيَاءةالةرفيةش!رانايررعاحاءأكزمنوهه

،آنا)ةرنمبالوقف!واردشرحفب"1)وقوف":الش!يرةآزارهومن

أقساممنقسم-اثرفي"المو"ز"،ا)وةفأنواعشر!في"والابربداءالوقف"

.1(ا،ثافيالسبعتة-يرلىا،مالْي".عين،الوقف

/اةالعطَسَيعلم()،بو

ال!تة:الةهـقتينعلماءيردعلال!*%قيةعصرفيصكهف!يرصطمارتقى

الذيئ،ا،ذمبائمةرأيإلىاكفسررهلمالكهيرالثي!4!!اماوليرجع.والعثايعة

إصلاممطبالفاافىائنافى!لا?امالعل!ماءأكخاضركورانهم!دغ"شغلااهدُودلعلماأَأَماُاوا همذأوال!-إهـمتداعنيعفلواولم.

..برهـ"ال!را

الفن،هذافيالةار!""إوضتإياا،ؤلفاتعددعشا)مصرهذاوفي

ةواكللشيعةتفا!ير!بأيرةاور.قبلذيءنأكثربراكفصيلالمؤلفونهتموا

إثي!ت!بهافيتحاول4طائةكلوكانت..ا،تصوةةوزلةالمتووالأضاءرة

تضيرفبا،ساثليطرحونالةهـقهذهأتهاعءانال!بجواروإلى.عقائدها

فإيرظرونثة"صإكلعلمساءوكان.ويربحئوء،!الوعظمجالسفيغالباالةرآن

على؟لاعتمادأحكاكلهمفيوي!فون.همزظروجهةمننهوليفّسو،اَنا)قير

العالمة.ةنون!نؤ"4فصصواكل!نطاقفيبراحثين..واطًلإعهمهمتفكير

منؤيهيرنظرالأضبارعالموةإنىواقواعدجهـ4مهنإقيرآنافيرةظر?ل!النحوي
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)1-!ةكلنوالصوفي،ا)فيقهقواعدث-5من4إكةوا،لأخهارواا)قصصرجهـ4

.صوفة)ا

1(

2()

(r)

(t)

(5)ا

6()

ا)مصر:هذانبا)"فسيرعامفيع"بىاممن

البهيروا،فسر،اككلم،-يالطياءيكيا!رمحهدبنعابالحسنأبرو

.(م5111=!405م)

.(م4811%=435م)الحاةظءرببنء:داللهبنمحهد

.(م1177هـ-573م)ا)راو.ديالديئقطب

.(م2331-!163م)طيرا)قييالأنصارليويىف.نرعه.نمحمد

،(م5311=هـ485م)ال!ثريستافييمرا)3ء:لى.نمحمدالفةحأبرو

..عظيمتفس!يروهو،(الأبررارومصار"جارالأسكلفاتيحصاحب)

وبرخاء،كلامهوذوق4حكمةوةقووبر!هاالآرإتالفةحأبروهـ"أؤَلَ

.)1(إشكا!ينارأيعلى

هـ-1606)ازيا)رسر.ئمحما-إديناة-رى:لىاللهأمو!ما9لإما2

سوربرمضفيا،ودء4الأساربرهضعلى44اك"":تف!يراته4جماومن

كين،ا،لأعلا،دوحبلا:بر*"لأرالسوراتفىيرفيهوو،"رآنا)قي

.)2(والعصر

وقد.إكبيرافصلميربراك1،"روف1(ال!يبءنماتي!)1:اتهتفسيرأهمومن

ناثيني،جلالال!يدواهنمامبرتصحيح،للثهـرستافياضحلواالمللزرجصةمقدمة11(

الثانية.الطبعة،1335طهـرانطغ

،159ةرصو:لينا،78/ةرسو:علىلأا,/Y11ةرسو:(صل!لإضا)-يدلتوا(2)

.301ةصر:لع!را
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(V)

)8(

)9(

هـ119)مكأطيالم!و(م9321هـ-Irvم)ص!ونيا:ناالمفسر4فّأ

ا،"*ارفدالحدوءنإفا،ئىونلىروص!.يارازاوؤاةبرمد(م5051-

.)1(1(ا"فجراإلاشيءكلؤ"4":كهآبر"حقفيالعا!اءا!برمةقالعايها

.اقيرآناكل"شا-ثاتفي"يلا)""زدرة)1وله

بارالله1،*روف،زكليالخوارا)زمخشرفيعهربنمحصداقىإسماأليوالإءام

انصبولذا..4ا،م!زإمنكان(م1143هـ-538م)إزمخشريا

ا-يانواوا،ماني4إنحورواالصرؤ"4الخصوصه"اتذءرعلىا!ءاء4

وهو.ليالمع!ةزلة4المض!اكأ4ال!قاثديرا،مائلوالآياتولززروأكلاءةإقيروا

لهكصتجتث4بالأهه-ةكلن!إبر"وكان."الكشاف"ت!-!رصهإحب

.)2()4ا،*"زمخالنيكلنونإكضيراضهعارو،عديردةشروخ

.ا،."ديمحمودبنمحصد.نأحهلىس!.يىأيبنإفضلاأبروا)دينر!-د

وعدةالأسراركشف":الصوؤ.4ا)فارس!.4ا)تفاسيرأهمصاحب

ؤيهدروأو،يالأؤصارعهداللهخوا-"قيفهـ!راكل"أ؟ركةبه."لأبررارا

والأ-ممامالاَياتوتفح!يرإق!راءاتا:بموهفيا،فسرينأقوالكا!

وجاء،الصوؤ!4زظروجهـ4منؤ"4اتالآإؤ--سوقد.ذلثوءير

.4لط"فأش!ارو4ردض!قيتوعإراليء4ءررلملاتإةأو

هـ656-522)إدليإءياجَا1الض!رانصرأتيبئكانزرو?لمىأبرو

ال!رفافي4ا)"فالصكركلني!لىإ"4برال!ركةابو)4.(م2811-9012

هذا!ابهفي(.وهوا)قيرآنحةائقفيإ"إناءرائس)يدءىالهاكلة

ا)صوؤص-ة"شايضرة3ؤأح!يانابرذعروقد.4آيركلفيرأيهيرذءر

ورأيهم.

صاجثالسعادةمفتاح)1(

الصفحة.ورالمصلىننس)2(
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)15(

)11(

)12(

1()r

(1f)

)15(

6(C

لفءؤ.(م0231=!628أ)لدوإبهاءالم!روفمحهدبئالدبهاء

،للةر3ن4الصوةتفالصجر4-!اءنلي*داذيا"ا،مارف"محهاب

ا)ةفس!مروخاطهـم،أكمرعلى%ءرالآيراتنأوليالهم4طريةؤيهوايخعكى!

.4ءرةارتاتإشاروإ-اتبأ

.(26111=!1052)اسس!*دياهلال3بئمحهد

.(11اAVهـ=583م)آشوبشو،ربئا

صيالطبربرالثيخروف1e،،سيالطبرؤضلءبئ!نبئةضلعا!اأبرو

كذلاثلهو.(ا)قيرآن!تشابه)لفمؤط(م1531=!548م)

جوامع،الشافيالكافي:هيالثب*44طرإقيعلىفسيرا)ةقيكضب4؟لإْ

هـ=536عامفيالأ!كر4كةالي!بوقد.ا-"انامجاحما،ابلىاخ

ولة4إءرابوةراءةمنا)كأرآر!4ال!إوملكللاشاكل4و-*إ،م1411

؟نرولوموضوع،إ"إنواا،ماقيرد،واوذحرةءسمكلاتوبر.إن

وشرح،4الإ"اكلتالشيه"4برطرليقيالآياتئياواردةاوالأضاراتالإ

ءلىتدلالتيالآراتوإ:انالأحكاموتوضيح!والحكاياتلل!صص

.لإكلاكل-ةاالض""دعةقيااصرة

.(م1821هـ=578أ)الحاكمايسادرليا:تا،"روفء،ديئإدا.!ر

مؤلفاتمنوهو،(ا)قيرآنتف!يرفين1)":ب)لكضابسامختصوضَعَ

ومن.(67011-!465م)الطو!قيحسنبئمحمدجعهرأبي

بئءهائل"و،"الصآوىك-ريرراطاوممطا!سرازر":4الهاكلءؤلفاته

.1(يرصدرإ

وده.ارازيامحمدفيءلطفيصينا)ديئجمالالةتوحأبرواكيخ

.لطؤ5َيرتفممص

(م2211هـ=615م)إةهوىاءرابرةوفا،ءر-*ود.بئ!كن?دأليو
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)17(

)18(

لّفأ.بئا،صمهورالشاؤ"!"ءلماءوءن،الإصهلامءقهاةكهارمنهوو

.ةا)شهبرا)مامةا)تفايصيركلنهوو"يلالى:زكلهالم"

فيا)ملهاءكهاروأحدا،ذهباطةبليع!جريحسينثعهداللهالبقاءأبو

كلنالعديد!ب(.م9121هـ-616م)كلأصوواوا)ةفسصجرإفقها

إبعضاويسهيه"إقيرآناابإءرفييانالا):"نها،ةا،ذصلفاتالمؤ

.(إ:قياءاأبيابإءر)

.(م1321=!926م)هقيإ-صي11هـيمارليابئيشحُهإفضهلاليوأيملح!ا

اسمهأتفسريرافيروآخىلمإقيرآناكلش!لإتبريانفيبرالفارسى-4كهآبوله

.ا)ت"ء*!(كام!ط)

اطديثعلم(ء)

إقيرناأوا%رفي4برمكل!ولاكانكلايةبمأنا)مصسهذافيا،ف!رعلىكان

،وكلراتب!مأس!اءهموالحديثرجالأساز-يىةء*رف،اظاكلسالي"وإلىا)رات

:)04اكااك-4الكةبأويرترةالأحاديثنكلاييرقدراويحفظ

.ا)بخارياسهاعصليبنلمحمدالصريحاباح(1)

(Y)ا)"شابرورىحجاجبئمصلممكلاررينأبىصريح.

.ءاشةئااسن.)3(

.داودأبىسكن()4

.ىاكركلااجامع)5(

ائي.ا)ةَس!شا)6(

انهايةافيم!"4يحثىلكيأ!ص"اذءاىتلاث4ةراءبنت!،أنالواجبعانكا
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أحهدأالإكلإكل-ةد!ابيحفظأنأر!!ا،فسرمرإزوكان.بت!هابرروايحتصرءالى

.كلالاثموطأأوصب!طبنا

:؟تالمىتبرينءن44ا&لإجىعصسفبالحديثءيمفيالثضهـرواوممن

وهو،(م1261مهـ-052م)ال!هـلىريكل*اوبرةءبئفيرزاط!نأبو)1(

."لىيرر!بم)تا)1ب!احبصا

صاحب:يرالالىقلياا،ش!ورابزري?دقا،باركإ-ماداتاأليو)2(

م).ا)نهايرةو!اب،الأ-ءاركلتاقبوكضاب،الأصولجا!!اب

.(م9012=!656

م).والحدرشااةنحسيروا4ic5افيدتدة1)*،الكضصاحب،البغوي)3(

.(ملم1122=!516

ا)ش!رزوريالصلاحبئلياا،"روفإرحمناء"لى.3نعثمانالديئتهي)4(

والةف؟!الحديثعلمثيا):ارزينكلنوهـو(م1245=!643م)ص

.والف!4

!رلفتكبءهـ(دالإءام:الحديثءإمفيء"4ال!فءناض"رواوممن

الأخهارذحرعا!ةيهالىءسوقد."1،رتضىلشي!4المصطفىبرشارة"محهاب

ا)ثهـجي.ا،ذهبوكلقىامالث"*4ءةأقاعدةتةبتافياوا)روا؟ت

011!ه:)د(عا

لناخلتفوا،ا،ؤلة!نءنءكرةا!!امإ4الس!لا-قهء!دفيالعلمهذاحظب

العصورفيهاإفايريحدثلمبر!ىورةالأ!ولءإموبقيدم.ال!بمنا)مدريى

م،1والا!،العصرظروفأنشاثولا.حدفيةاءوضوعإمصراعكالسابرتة

وا،فصرون-1)فق!اء4بريحظىكانأذيااموالا-ش،واإذهبيئالدإالسائد

تكنولم.واض-4إصورةداديرزالةنونبهذهإينeإثاعددجعل-والمحا--ثون
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عدد!مكانلهدبرإ!..4كل*يضكلببمذاأوآضرندوبمذهبتح!صإفىقهاءاةعش

ا،ذاهب.كلفياكهير

،1()والض."ة،ا!ثاؤ*""اؤقيهاءمن!جرصا-دأسصاءةكرالههذهفي،متوقد

ليمد.ؤيهاضهاش!رذاءتعدإدةةتاوىوجمعت

:إفىتاهذافيواايف،روممصت

الحا-ببرإبنا،*روفعهر.نعثمانعهروأبرويئالد-!الالإكلام)1(

الأكللوؤلالم!كلتة!ى)!ابمؤلف.(م4821هـ-466م)لكي1،ا

.عدريىةشروحإ4و.(ابا-أ!والأصوتعاميفي

ا،ذهب.الح!فييام!رخصاأحهلىبنمحه.لىالأ،4شصى!)2(

ة(م6911=هـ395م)ا،رء-"افير3برأبي.قءاماالحسنإوأ)3(

ير4كفا)ب!وكض،(لحجاكلءايصلمث)بوكةا،(يةالى-ا)بع!ا،-صا

ها.ءيرو،(ا،::!ى

)4(

)5(

)6(

إذخيرةوااإحصيط)كةابمحىاحب،ا،ذهباتفيئيئا)دتاجبئدمحمو

.اطءفي"4اط-ثاتافي(""ا،فمواب!وهـرة

!ابصاحبا-إوانيصىالحبنأحه،-بئإ*زيرزا?دالأممةشه-لى

.(1،:سوا!)

اضيبرقياإ*روفز-نديأوكلنصورا.نحسنا،فاضرأبوالديئفضر

،ا)ضهـراءروةقهـا?اكلضاهـيركلن.(م5911=كل295م)،خان

.4ا)فيقي!بكلنهءيرو،(ا)ف!اوى)!ابصىإ-بو

رَقة.متةصة-ات،النقةط(`)
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:الكلامعام(!)

ا-4!وءنأحشال!لا..!ةا،كائلحوأ!اظلإثرا!ا!مصسهذافي

مألوؤينينأكلرا،ةاظرةوكاؤتإ:حثاوكان.الأضرىا،ذ!"4ا،سائل-وك

إلم!و"ا!الكلاموأصولللجدلءإص"ة4ايىدرليترةءيكانمما..إ*صراء4اإين

كلنوو-د؟املمامهـذاةروعفيعديردةكتبالِّةتأن-4ا)ت"وكانت.ذلك

الفن.هذافيتهكلماوروا4إبكةإ!روايفطلاعها4بررردرنهاكلنيئا،شهـو!ا*إ!اءا

..افيرقاتل!ءإصاءمن!يرعددوظهورأ)ث"*ةكلذاهبنضوجحو

وصص4ا،ذهبأصىوللإزءإتايفإ"أافيوأخذوا،ا،ةكاور!نمنإحصيرابررز

مهاجصها.وهباaا،ؤرساعا!دإروائدا*قهاا

أءزرإذةاجىا4إالإلعص!اءياوالشب*4ع!ضرر"الإزيإش!ه*"ا4ؤرةأ)ت!توقد

.للأزظار)في-اوهه-ةأممرحوأدصواهه!تكل

:ا)ثتروةإ!نكلنأ!ا،جاهـذافي)-فكألياةاكلواممنو

أر)4.رازقي11الحمينأفيقالجمايلء!،-إرلض!لىاأبرو3يئا)دنصهير1)شيخ(4)

هذاكضابهألفهوقد.ا)تواصىبكلثالببرمضكا"ابءلىإردافب!اب

مناًكة"!ةيهمخثوةلى.إتقيكلا!()ا:هCوسصهـ-م4611-.065ءامقي

ا)!بجهإ"كلنبقءشَوردهوو.ء""ال!فبمذهب4صىالخاالكلاكل""ئا!ا،مصاِ

.إث"*ةاءلامثيز"حثالتيإق!"!4ا

لدىقو-ثاعالليال!4:ا،ءإضارةواصلىلإفاصلىدلوءإوما)كلامءاموكان

.اله"-4ا،ذا!ب

عاى"ا)مهـدذلكفبا)كا،كل""ا،ذاهبأهـمكلنالأ!ثص*رقيا،ذ!بوكان

و!ااوخوارزا)*راقفب-إلاض!-فاكانإذقيااطازصالاكلذهبكلنا*كحصلىا

.إنهـراوراء
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عاىقيفؤَقونالمززلةوكان.زلةوالمتالأشاءرةإينقاثمماالهزاعوكان

بسببوذلك،واكقلإدإ"هايماؤضوراهقاىاقي-ربرحولأبحاثهمفبهـ.مارضيهم

علىقاصرااعإتزاريمنولم.4ا(-لا-قهصىلإيىتأوا)مركاءأكلرلي"مضا!اتصالهم

4إرصواا،ث"،4هيىأضشؤرقاعا)ةزفياش!كركJi,،ا،ذكورت!تالطاثفضين

.وال!راكل-4

أتباعهمتعاجهاإفكلنصرةينوخه!ارزماكهـكأاوهـاء!افي1،مصزلة4أطوكان

همعا!ا:كاذلى4ؤ..الأشاءرةإنم!"4اإالحالكانكذلك،ال!بوتأليف

كممةير-انايررشرقيفي-جهـدهمقصارىوير"ذلون،ا)"أ)يفكلنونإكز

.إفيلاس!ن!4اعاىاظطأز:اتإويئالاَضرإهلماءا

الأولال!لمجوقيا!*صرفيءيهرةالأشاءرةكل"؟إصيسيطرةكانتوقد

فيافيوالا-"!اعيإلىيخبارفوذهموازداد.لهمادلاط!ت4حطليلي-بب

تي.ال!تدرا،لمكءهـ"دتالفهـ!عهـلىفياطاللتبلىثم.المالث؟ظامحا!يهـمعهد

إهصر:اهذافيا،تكاصينأشيرومن

عاافيتوءستانطبرم!ا!أكلن،اساطهـريكاتاينالىا?ادالإس!لمرميضصهلى(1)

.م0111هـ=455

هـ=505م)الطويمحباليال!زمحهدئامحصدحاءا-!أليلم!مالإسصح!")2(

:اأهميومن،ءؤلهاتهكرة3براشتير،ا،ذهبشاؤهيو!و.(م1111

يئ،الدعامأسرار،الكلامعلمعنالعوامإلجام،قادالاشفي!ادالالى

برينرقةالهفيؤءضل،4لإبراحهائحؤضها،4ا)باط"ة!مائع+ال!لاصهفي"تهاةت

الأسماءشرحفيىالألىا،قصد،إباطة"4امواهم،وا)ززدقةالاسهلام

أص!ولنبإمينالأر،إضهلإلامنذ14،ت،إفىلملاسة"ا"قياصد،اط-ف

،(ا(!ىرزيرا،ضىصون)4الأضرويرا،ساثلفيإ-ةال!زا4أجوبر،الد،يئ

.ا،-4؟ااساقىسماواارالأروةاكلشكو،الكهيرا،ضصون

.إفاسة"4وا4ا)؟سلاكلا،-ائإ!إ؟تكه:4ليمض!فيأياإ"زااir:قد
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(3)

)4(

)5(

أحد.(مor=11!548بم)الأش!ريميالشاةمحمدال!وحأبرو

قاضيخوانيا،فلةرألىالإ"إمذتله!وهو.همأشهـروا،تكا!ينكصار

هـ-415م)يأقاثكرازصروأبي5(م6011هـ=505م)سلىطو

هـ=21oم)يلأنصارازاصربنسلهانا)قياسمأفيلإكلاموا.(م0211

هـ494م)ا؟.كراا،مح!لىثئاا،دأص!دبنءلبسالحىأليوو،(م1118

.%رالىانفبايض"رواإذيناا)دينعا!اءكلنوكلهـم،(م5011-

نهاير4،(1،!مارء4)،(وا)"حل1،ال):رونهـاعديدة!بىألّفوقد

.ا)وجيودواجبءإمفيهـهـالةتالإقدام

ا،"مما!ينءشاهـيركلن.(50211هـ-795م)يابلىوأِبنا)كأرص!ليوأ

،الةرقأكثرت!ظيم!عءوكان.اسعصراهذافيوالو!اظإتحدثين!ا

ولى.خلاؤاصفيإ!4إيرر-مونكانواوالشي!44ال!ةاغلبأن-ى

الذي"إبرإ.شتا-يس"،"1،تءظم":تنهاليكلن4الهاكلا،ؤلةاتكلنكثير

الحديث!برريو،وإلحادهاف*نحهـاكلواطنويرفلهـر،ا)فِرقءإلمحأؤيهد-يرلي

.4والص!وا)فيلاصىفي"ءن

كلنو.(م9021هـ=606م)بَازاراعصرءنمحهدءشاإدا.!رلإكلاما

ينلمتأضرواالمهقيدكلينأؤممارمحصل"،"اجا،*رفي)"رسا":4الكلاكلهآزار

ئا!1،سا)1،ال!لإمإمامىاء"4ج4خلاصميوو.."ا،ةكاصينوورإء3اطءن

أ!ولفيؤارسه.4اةورسا،ال!لامعامأصوكفيوهو.."الخمسون

العالية،لب1،ملا،ليمينالأرابكة،إ*قيولاإ"نها،السهت-"هلأءقياثد

إزبدةا،اطقمخصءلصوالط!.انإزتخاأهلءلىإردافيَهانابرواا)ءي!ن

وءيونإدلائلاتهذيب،4ال!إديرإطالبافي4إ*ءاديرا1،"ا-ث،وا،مالم

.ير"ا)بخارئلها11برةوجىأ،رلأسراائفلطاإلىا)تظاردهـشهاإ،ئلا،-ا
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العفلبة:العلوم:لاؤبا

طريقفي4العقاال!إومبر!دكأخذالسلجوقيالعمرفيعواكللعدةتضاةرت

كانوما،والاجةصاعيا)--اسيبرالوضع!امالا!هيالعواملهذه.ا)ضهف

والع!ماءالفقهاءوتدصسُب،قوةءنعاء4كازواو!الىL,تأمنالديئعلماءياقاه

.ا،ذهههـ4ا؟لىهمل!قيبرشدةاصلاهوذويوالأ"راءالسه*طينو

برة"حممبقوبرلمتقد-4الفلع!ةرأسهـاوعلى-"إ!ال!ةا)طومأنوا،"روف

الأحكامبرفلواهـروالم!قيدفيوالحديث4السفّعا!اءوكان.شديدتينو!قاومة

إلىوالجوءوالايضدلالا)بصثألوانكلفييررونالمساصينر!نمنوالآيات

جما"وكلن.ا،ألوفالحدعنززريىةكهجرجسارةالدليت"4ا،مضلإتلحلالعتهل

.4والحكهث4الفلسةت1)*لموم00النةورموضعوكانتبتحورالتيالعلوم

-232)خلاؤ!4أ""اءاللهعلىا،توكِّلاشته،1ا!ءداداالهصرفهذاوكان

عظيحالا8كلوالحديثال!تّ"أهلإلىيرلكانؤقد(م247-861-!846

وصلتوقد.والواثقا،تصموالمأءونذلكفيمخالفاا)ةظرأهلي!إرضجعله

نفسفيأكلروقد..ذلكيفعل!نوءهاقيةا،ناظرةوالجدلكلنعحد-4ضالمعاربه

د!اكمثددليدأوفهاوكلن.)1(والحديثا)روايرةوأظهـرقيإ؟دبراكإوقتا

.ير*اتةردةلإباالخطرضوات!رو-لايمتدلالاوإنظرواأبحثاهلأ-لةالمصر

-الأوا؟لاملومالحاءلمينا،صي"-"جنمنوم!ظمهم-إذ-ء4اأهلتهرضكا

هذاوزسبب.)2(برصأنهم"القاشأواكلرهأصدرحينا،.وكل!دفيللشدائد

وا،ةكلمين4والةلاسةبرا)رياضى.ينوا)زندقةالكهرضههةإلصاقفْيالموقف

.والأشاءرةالأش!ريلظهورص!"ؤرذلكوكان..همونظازرلةزوالمت

.rteص4جمصرطغ،الذهبوجكلر:ديالمسعو(1)

.43ص"أالإسلاظهـرةأمينأحمد)2(
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اسفقهاءواوالمردئون4ا&ت-دوو*4اظلاؤجهازعلىكا)شتغلبثم

.ءلحكمااو4)ةلاسةاءالإ،يئ4صرةنمصبو،ب41مهاممعااو

ا!الماوصارثالعةلعغهرتفتفمماأةضلصارال!بفيكلاأنواظلاصة

ا)قايلال!المكؤء4زربرح4واللغور4الا-يةتا)نصوصمنالكثيريحفظاذيا

منأكاثريمإةءراكلوضييكلوا،فسَرا،-،-ثوالفهيهوصار،إ.مكيراال!يرالحفظ

.إف!رواالة"لمسوف

رواجها.وقل.ثإ"قيإءةااملوماوسازرالفلسةةرونقضالذيثيب"و%

4إالأش!ركلنا،ةكاصونووا،فسرونا،-دثه!نوالةقهاءحلالأيامكلروروح

والطبال!"هـ*إءو4إفيإ-فيافيا):ارزةا)شخص"إتمكانوغيرهم4-"راكلوال!

.والإ!"اتا،ةطقووا)رياض.إتيات-5وال!

اسانضرفيالخاصي!إقيرناكل.ذا،لىارلص!فيممنوعا4ال!قاالعلوم3تعاوكان

والعلومالأدبسوى-أايردر-طيرممنولم.الإلسلإمهةا،!الكوبة-ةال!راقفيثم

ب&طوا!صامورواجهاإ*قىإهـةاالعاومرونقَءنذلثقا!لوقد.الديرت-ة

جها.ا)"إم

ا-اإ"تابرةءكرى4حإ!4بمئابرامحهـا-اذلكنبا!وؤ"ةاقوةازديادوكان

حجابوت!ءترهاإ"ا.هـأاكلفالفاطاثة"اهذهكانتإذ.،العقاء"ا)"لوم

.4اطقي-قا

ال!لممءاىإلاعاملفظيطإثوذلاهادإزواوا)فقهاءا)دثتء"اأنواإ*روف

يرمودلاإذياإملماأنوليرون.ناؤ*!عا!اهغيرإ*د:نولاةا)ةيءنا،وروث

عاوماالأوائلأعاوونجرر*ةو.(0)الفائدةعديمعلم4الدلىضا-الأعهإءا!نفعه

يعادونادنةشأن-+اشأاك-*4تكاصووكان.أتمط-إ!وابرالك!رتصة!يةمهجور

صيى.وللضءيئر!ن!ينلادءاعدأ+ا:ورمدوءلح!مااو4لاسةلةا

YrAْصانَء4132ْةكأكل"قاطت!ىالكبرئلساا)رعةيس(1)
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أليوو،)1(رشد،بئُا-شناعليأبرا4خاص-4الفلاسةهاجمواوممن

وال!زالي،،(م1521هـ=547م)ا)"نجداديماكا.نعلي.نالله!ءةبرركات

اوالإكل!(أ5311-!485م)إشيرشاقيايمال!ريدبنمحهدالدينتاجو

.(م9021=ء606م)يزاإرارة!خ

،ال!ر-!رونوالخاتانيسةائيأ!ثالاصش!راءامنكهيرعددهاجم!مكا

-545)ال!ربمنالأندلسياالكنانيجىُءجربنأحهدبنمحصدالح!ى؟توأبي

وا)رياضى44الحكهعاومال!قا"4ال!لمومومن.(م1217=1145هـ-614

ودَورهمؤ-هابررزوامنك"رفكلشهاكلعن؟ء!دثوسوف،والطب

تهم.ومؤلفا

(r)اطكمة:علوم

..إمهداهذافيرالحكص"اإمفكاونواجههاص!ابكلنذحرناهءارغم

هذا4ؤلإسةويُ!د-.الفلاس!"كطيمأءاكنووجدت،الحكهاءإهضوُجد

هم:وأشهـرأهمهمومن.اس"انمدرس!4فيتلا!"يئالعهدَ

عدديرديهعلىت!لم!ذا)ذي،زيا،رواللوءريمحمدنةض!كا)"باسأبو)1!

إ"!صت"!اتاء"يئر"ةبر؟ا!!ريأكمهإديهلىا1)قيرن4وؤلاسصةعلماءمن!ير

الحكه4عاوماز"ثرتاللوحريطريقوعن.لى"أبنعليألىتاءبذ

كلانإزاقطبزلاء"ذهأشهـروكلن.ا،ؤلفاتكلنك!يروله.اهـانضرفي

ئي-.بتهمعظمقضىإذيا،ا،روزيطبسيطاهـرأفيبئمحكلد

.44111هـ-953س!ة"سرخ!ع!ئيوكلات!ضراسان

ؤ-تْدورَجي.س!يمدأبيبئال!حأبو)2(

الةرطي،هـشدثءصدثتأحهد.ءتأحمد.،تمحمدا)و)يدأبروالقاضي!و)1(

.م1ههـ=595891سنةوالمتوفي!أ1261هـ=052سنةالمولود
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تركي.اتإرزاع!اقيا!قياالأةاضلمجد)3(

()f(14111هـ=536م)الإيرلملاقييوسفبن?دا)زمانشرف.

.اسمانضرتكاصيأحد،ا)-إخيشءلانبنعهرينإداليدةر(5)

.ريإوش!ااكددامايئالديدةر)6(

(V)ا،روزيقطآنحسنإزماناعين.

.(م1321=مد527م)ا،يهـيمر4إأبيبن4Xبنأيىمدال!حأبرو)8(

.ي1)"يابرور(باضرث!)افيام!يمابررابنعهرا)!ءأ.ويمالح!الحقحب")9(

علومأ-زاءفيلهإءاتاا)"مضويه-!ره!سى"أابنبآراركل"هاقياكان

:الفاس!""هآثارومن..)1(الحكص"

واككايف،نأكوافب)"رسا؟دالوجوفبرسا)4،الطصيهياتفيرسالات

.ا)فيراءعليأبيصلط؟44وءرجه

البغداديأوإ:إدقيا<كلإنعاتثالله4هبإ!ركاتاأبروإزماناأوحد01(1

ير.ف)ةا،فسإةا،،""ترا:لفكلؤهوو.(م2511-ء745م)

ءبئ41إدواءلملاءيرالأكلكلتقيداتهفيوبؤيرده،س!-تابنايخالفوكان

مه!)اسمهةءا!ابلىو..اةؤبصهإلىوريئا!اعلاءنو!.زاكلرةر

.(ا)ءويرلى

!إبصاحب،نميئالشامح!.دبنمحهلى(س!:لىأبرو)!مدوأبر-مالح!1()1

.(تء*هـالطبا4ضارة)

إبصا:را)!ابصاحبثاداويس!لإنبنعهريئا)،-يئزالق!اضي)12(

ا،ؤلفاتن.ههاءيرو(ا"بصرةا)و!اب.ا،خحهتفي)2((4يرا)نصير

.211ص.الحكمةصوانتتمة:البيهقي()1

.13175يىنةبمصربر:ولاث!ةالأميرالممبعةافيالكتابمذاطغ2()
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،(س.فابنلاالطيررسا)4شرح):كلنها،ةارس.4آثارلهو.بر!4الهر

.)1((4يرالعمصرالكافاتفيأ-نبر)4اارسالةاشرح)

r1()(م311،هـ-1548)الثارصتافييمال!رصدبنءهدا)دينتات،

."والحك!ا)نحلسة"فيءؤلفاتوله

فيولد.ا!،رورديأمهيركبنحبث!بئبفيال!وحأبروا)ديئشهاب)14(

القداىمع4ظلاةبرالإلحاد+اوا.سيروردفيم1154=حص954

مما.واصطلاحاتهإنرردصيافيا!لمهألفاظم!تامحصطلاحائهفيواستفادته

الأيوبي-ادفياصلاحالحاكمرويأكلدء4بت:يحونحلبعلماءجعا!

وكان.ما111هـ=7*عامفيلمهبركلة-ا،ةمص!؟تمنبرتءريض

بدالمؤ،الئيءيىة1،قيةول،الاشراقثء-:كلخهـا!عدةلؤاببأليإتمب

:04بروال!ر-4الفارسهآزارومن.برا،لمكوت

المعضارع!اب،ا،قىاومات!اب،اكإويحاتكةاب،يحاتاةلمواكلخطق

تص4،الحكى.اءاصقيادفيرسالة،الإشراق-كهة!اب،واإطارحات

سيهرخَ،صفير-انرءوإكت،امشقا4اريصا!-برْتلازآوت)تةالةر4إا*را

الألواحبمالنورير"ا!ياكل!اللمصات،"يخاءسصلاثالطيرا"رسا-رجمة

،الأنوار!لواةالإ!14)ءإرقات،الأؤوارقطوار،وا،ماد1،بدء،العهادلي"

قي،شناختدانيرزتزامهبررتو،صحعقل،إنصودبراجماعتروزى

ال!ب.منذلكوغ!!..الح!صهةفياكتكأيحات،"ليالطفو-الة

الحنفيالحسينبئعهربئمحهدعبداللهأبروازيإرااديناؤ!ؤرالإءام)15(

.922صاج،إسلاميتمدندرعقليعلوملىختار)1(

.اثمهورفالعارديَورال!هرعهرنالدضهابءيرآضرشخصهذايئالدشهاب)2(

jثرىكا-بظهورهثهتبرأنيمكناسادساال!رذأن!ف؟االعافلاسافةأكبرمنهـو

الفلحمفة.ليحتارفطا)همورهمأ.!-المةلى
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كانت.اظماهـببنبرااإ*روفصيالشاة1)فيةيه،إرازياصإنيالبمعاب31ت

سسلقدحتىالةلإسه"علىوا)ردوالجدلاكثمميكءاىقدرتهفيتصثلقدرته

اإثممكين.إكلام

وتوفيارفيافيم59114-544أوم1148هـ=543عامفاولد

:ا،لمخص،والحكه"اغلسة"افيآثارهومن.م9012هـ=606عامهـراتفي

1)رسمالة،4أنهايرا،)1(4اإشرقي!هـاحث6الحكهةعهيرنشرح،الإشاراتشرح

إروص4.احيثالم!ربإلى

فيوخاصةنحتالإسلاءه"الممالككلصرقمن4إفا-كأاازرا!ةلىوقد

:المعثرقليفلسة"تأْروا3تإذاالديارتلك4ة*سةومن.الأزدل!

هـ-532م)ا!اخابرإبنا،*روفيحيىبئمحصدر3برأبرو4براجصابن()1

.)2((م1137

..الفلسفيهةال!بمنا)*ديدوله.الملكعهدبنمحمدب!رإوأطةيلان)2(

=ء295عامفيوةاتهوكا؟ت،(r)"فلانيةةتحي"أشهـرهاوكلن

.م5911

.م2611هـ=052عامفيدلو1،و،أحهدبنء!د)!دالوأبرورشدبنا()3

فيتوفي.)4(وا)"لمض:هـاتالشرو-اواِفاصة!4اا،ؤلةاتمنكأيروله

.م8911تمى595أعا

والفل!ية:الرباف!يةالعلوم(ب)

منإفيااأذفوثأ-إاالأيىازذةكل/ءجرعددأسماءا)مهدهذافي،ت

313عامآبرادحيدرفيمجلدينفيطغ)1( i.هـ

.41-27ص،مصرطجةالم!ربفيالإسلاكليةال!لمسفة:غلابءهـد..)2(

.95-42ص،المصدرنفس)3(

.err-06صالمصدهـ،زفس)4(
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يلقونواإنحدمونا)رياضىيونوكان.والفل!4،ا)رياض"4االهإوفيالكتب

.)1(أخطأواإذالضقمةهمويه*رَّضون،والأشياءالأمهراءبرلإطفياطظوة

هذافيةض!رنالواوممن.برالفار-."الةة؟!هذيئحول:ني!-ةا)-مض!وكان

العصر:

صاحب،اإروزياظرقيلي!رألىبنأحها-."تمحصدب!رأبروا)دينبهاء(")1

كان."ا!يثةعلمفياكبصرة"،11الأةلاكتة-يمئيالإدراكتتهى"

خوارزشاهافزرةةةفيكانحيثم1411=!536عامحتى-ءا

.)2(خوارزمفي

ينرا،ثهـشا،خجمنأحد.(ا'11'11-مص965م)ءيالطرإديناشرف)2(

وشرحها،الاص!ارلابفياصطلإحاتأقيز.ا،*روفيتوا!رياضى.؟ت

.()3(1،محط!ط)انبر*:وأذفهكضابفيَ

ا"يئةثشهـرةرانهأةةاق.الخازنيا،نصورا)رحمنعصدالصخأبرو)3(

،(يا)صنبر)الم!جرأوينبرال!ييجا)ز:همهاأ!:الّفوأ،مافجووا

.4الحكهوء-زان

كل*4وضعهفيكايفشتز)4.)4(اللوحريمحر.دتةضلىال!باص!أليو)4(

.يارالأيىفيزتمحاليوأ:الواصطيواظ.إمعهروقيالخازا)رحمنصد

ا)زتوض!!فياشزك.يصابرورا)"افياميابرراهـجمءتعهرا)كت!أليو)5(

.41ة8013صيم1324.كلباقيطج،مقالهجها!فيذلاثعا!ثدلماثوجد(1)

رأ-خا.كا-النبوماأ-3طفيأخطأح!تسنبرلغفبقيالأنوشالاءرت!رضوتد

خليفةحاجيأما.536صنةحوادثتحت!الأثيرتلا(الكامل)فيوردلماطبقا)2(

ء.errعامفيزوفيأت-338933إخدالظنونك!ثففيفيذءر

,AldoMiel.15-015.؟)3( la science arabe, Brill,,9391 pp

الفلاصفة.ربنهذحررور)4(
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)6(

)7(

)8(

اول!4هآثارو!ن.)1(الملثاموزفاكلإكشاهكلنبأكلرٍ..ذحرهكلرَا)ذي

فيورسالة،4وا،قياباالجبررهـالة:3!4والفاا)رياضى!4بال!إوماإضصا"

الاحهتالفيورسا)"،اقا.يىسكغإبمصادراتكلنأْشكلكل!شرح

ولوازم")2(!نهما!ركبجصسمفي"وا)فها)ذهبكلقداري4،"رؤ

قطاع4برواسط4رجبر4مسثاحلفيقصجرةورسالةة)3(الأءممضة

طي.وءر

ضراسانوةريدةفدققبراا،شهوربهقيإازيدنعليالحسنأبرو

(555=!9116)r.تته":ءفىا،ال!!!نا)مد)دألف 16-

،الأنسابلباب،بريهقيختار،اإنجواأحكامجىواى،الحكه"صوان

قواءد،والاصطرلابالحلقوذاتال!رة4كل*رؤ،ا)"لاءةنهجتفسير

عكالعا!اءتنبيه،ا)نجاةكهآبشرحئْيادرجاتاء!اهج،الطبعاوم

أءئا"و،االعلوأصناففيا)نفايسءراري!،برالحكهاءا،ةمثب،!نتمويه

.أضجوء-"االأعمال

عامال!زةد"فيلىل.اإروزيتططّنعاب.نحسنعابأبروالإءام

أهمها:كلن،لفاتا،ؤءنعددااةازركأنبرمدء1531=مه548

ا!يئة.ءإمفيهوو..شتاختكاَيهـان

.ا)رياض-اتفيالمؤلفات..نكأيروله،الاسةزاريا،ظزرحاتمأبرو

.م1121.=515عامتوثي

.467سنةحوادث،الكا.لءالأئيرابن()1

الاهتمااخ،الأشياءأوزانلت!يينوقانونهأرش!يدسقاعدةإياننهالمقصود)2(

.31(1ص2-،انا-ر1دأدبرياتليحتار).منهالكلفلماصازنلوبا

إيم.والأقاالبلادهواءاختلاتوعلةبالفصولخاص)3(

.(221-022صحا!حة،)يدن،مقاله)ص!ار
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أهمءن.نويال!زالمسعوديءسعودبنمحمدالمحامدأبروالدينظهـير)9(

.م7411هـ-1245عاألّفه.(*إءا:1)4كفاير):ستيا)نمارالكةابهآزار

،ا!لو(وكائوناتعناصر4كل*رؤ)+افى-4نب(إفرةاناخ):كأ"ثوو

.والأرضالأؤلمركعنؤيهويرة-دث(عادانشجهان)و

عهدفبصحتها؟جتتوالتياةكصيمواإفلكاعلىالهاثمةا)نبوءاتومن

و؟بوءة.الملكزظامالوزيرربروؤاة4الخاصا،وصابيمالح!؟-وءة..ادلإجقة

أصحابهاؤمثلالتيأ"بىءاتاومن.)1(الحشاشالعطاشالملكء"لىبئأحهد

زعمه.ث"-ققولم!!دكلرة4هائا4عاصة"امبرقيؤيهاتضبأالتييالأزورذبوءة

فييُضارعَألا..لازكلاًأأكلرا،نجِّمفيهاتوة"سكانإقيااصشروطاومن

:!ب،أعاو*4ليأر

2).لأحكاما،ةابأ1،بالىا،سةلهندا

الطب:

ولم،ا)طبرو.،-انفيكلاحوظات!دكلاكقىدكلوالمامهداهذاعا!اءأن!غم

3ألاإ..سصء!ابئا:لأكلثاعهدهمعا!إقيونالساءلأط.اا5زأحىركلااوزوقيجا

لوابرلْىو،4لةإرس!براءنهـا-ازبااكة-و،الطبفيةشهـيركلؤلةات)-ااركوب

أنحارسص+"ا4ا(عا"اإصىطلاحاتاكلنالكث!يرضجططربهتءتالة"لهذهجايا"خا-مات

تسبملمها.وثهاءااإوامهـداذلكثي)4ا،تداو

:ا)مهـدذلكأطبماءكلشاهيروكلن

الفصول):الطبقيا!اما)3تابكلؤلفإلإقياء!د3تإداشرف\(لم

،4891القاهـرةطبكل،(الخشابوامعزينرلادعتولييةرالكلجمةاكرا)4إمقاجىهار(1)

.96ث1Aص

.اصط1324شةتجبايأصبعثاحه)2(صهاهـ.قا
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)2(

)(r)

شرفكلاتوق-.4لأهص"ةاَزفارعديا-ةبرضروصماحظيإذيا(الإيرلمركلهـ4ا

.11411هـ=536ءامتطوانكلءركةكثييئالد

الص-ادقأل!.نعاقي7تا)رح!نء"لىإقياسماإوأالصادقأفيبئا

فيالطبأ!اتذةمنيُ!ة!ر.إثانيالي"قىرا!ارإتحبكانا!ذبَاكيسابروري

ليمنوانكضابرازركأنبر*لىاظاكلسا)قيرنأواضرفيتوفي.العهدذلك

انبر*نواإوكةا،الحثروحأؤفىلمنإمد-.."اهـاربرقية!ىولشرح"

الطب.ءإمئيههاوءير،"حه؟شاسائل4شرخ"

طاريئا)ذالصادقأبيقاتلاكل-ذأحد،(?)ابرجافياسماعيلشد

عامأحيوامنضمنير"دتومو،الهصريالساد!هلىا)ق!رنفيصهءبءم

خدكل4ثيوعمل،رموخواراسالطفيَعاش.كلؤلفاتهطريقعنالطب

هـ-531عامكلروفيتوفيو،زكلشاهخوارأتسهفيإنجهء!دالدينقطب

ئابر*د-يضخصأولكونهي!أف4-أههو-رجع.م1136

ة!رالتيبرالمورة4الطالعلمموضوعاتكل-آزارهفيناقش!-يىءةا

أهمإرزأأنهكا.-ديدةوتحة"يئاتأبحاثحودوّنها،القدامىةيها

ته:لفا!ؤومن.اريي.4ةل!4نمبالطبيةالاَثار

؟ليإدكَار،طاةأءرط)2(هذضرِ"إءإوكياالطب،ئيءلم5خفي

،137صاج،طبرستانريختاراسفندلياهـ:بئا()1

001-89,.E.Browne, Arabian Medicine, pp

...خوارزمشاهانوشت!ينبنمحمديئالدقطبباسم!1405عافيابرجائيألفه)2(

وض"4ومنذ.كيةوا)كر4ليوالعبرال!ربريةإلىبعدفيما-رجهاثم،ا)فارسيةباللغةكتبهوةد

ليرىالسهرقنديءروضينظاصيأنحتئ...الطبفيكنبماأهممنيعدوهومؤلفه

منوأمثاله(هذخير)كتابأةرأن.4لمزالطبقياما!رديىما،صبحأنتبغيمنكلأن

الهامة.الكتب

.61ءت،؟بايطبر،لهص!اهـمقا:الىهـرقنديءروضينظاكلكط:رأنظ
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إ"ذءرةا،4وص"-""اكلثوليإ"يومتدبر!ير،الفلاسن!"عاىإرد-اثي!(ب

كهاب،الترإيكفي!اب،اقي!اسافيكتإب؟اط!بّةاالصناء4فيالأضرة.ة

الطب.إدةز،اإتيه

لطباءءإصاح-اركلنءط2َم4021مى-1606)ي!ا)رايئإلىاؤ!رملإكلاا(4)

شرحهأهمهـ!أنغير،المبافيال!بمنكثيرله..الىادسا)قيرننب

يى:نا.بئلاالقانونكتابكا-اتعل

وأعمالهمأسماءهمذحرناالذيئوالفلا!فعةا)رياضى"؟تكلهغأنويلاحظ

برروضوكان..إيداناهذافي3مؤلفاولهم،الطببرفندرايرةءلىكانوا

قوتَه.برال!لاجالاش!كالطريقصتيكسبو4مهـتالطبمنلي"خذالأشخاص

والبلاءية:-"واللفوالأدإ.يّئالعلرم:ثالثا

فيأءإحوةأأكهجررقيأارتكلتقدة4الأدبرأا)"إوأنءلىادارسوناأجمع

ا،صالككاؤ"كئيهاشاروازتا،دارسكثرةإلىذلكوأرجعوا.الىلإ-قي"عصر

أيضاأرجعوهو..ا)نهـروراءءاليالأدوإيررانوكلدنبرفدادفي4خاص،لإكلء4الإس

.ااَ*ظااالاْساتذةكرةإ،!

ءضها:بابلألم!"ةالأدليا)ماومراجىتوقد

بر،4.ءر44أدبرعاومءنيرة!ههـاو"!ةإدلي"اإ*إومابرءدريص!ا،دأرسا!!ام--أ

منهاماعاكللم!يُرتبرمماتا،دنكلنكأجرفبوالأوقافا،!باتوجود-2

.ال!لموملهذها)دارسينتشصخءواكلل

إوزكأاءاواص!تإط،ابر؟!ه.نإ*رئياالأدب)*الماءا،سشب-مين3-وجىود

1ءددكْبدازمما..ما)ةووكهإر flء!ا.

نءالدار-"ااعلواأمحصحاباته*4ا)ذقيالخطنفسفي4اللهعِلممماروقد

بر؟تء*روةانبرانأ-لموواتبع.الاشترقياققواءدعا!برةاءاللةاتؤ"فلَصتتقبل

:وههاالل!اتبئتدوفيلاكلءينلىالااللغولىير
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كل*الميها.-04منالألفاظاضيمازتءاىا،بيئالأسلوب)آ(

وذع-راالباء-روفعا!ليةاءالألفاظتنظيمءا!إ.فياالأساوب)ب(

ي!ا.ةماء

إثصلكانليهف،1أنا)ةكرة!لمثنمبالل!"،)3تابارزةااظصائصومن

.1()إفيارسءةا؟لل!4اللغاتؤف!رءلى

الس!لمجوقي:ا)*!رفيالل!4ءإءإءعباروكلن

كبارمنإمدوهو.نماةزبَابرراهـيمبئحسينعهداللهأبر!ا)زمانبرديم)1(

فيالخامسا)ةرنأواضرفيتوفي.اللهانهيئأصحابالش!راءوءنالأدبراء

واستر،أ5011-!994ءامفيأوم5311هـ-794عام

دشور):لةاتهمؤأهمو.الىادسا)قيرنأدبراءفيتهـملاالأدبهإيرتاْ

.)2((الخى*صكضاب)أو(الل!4

واللغو!الأديبإوريا"شااا،.داتماأحمدبئمحمدبنأحمدالفضلأبرو2()

ب!ابريه:اشتهـروقد،اللسان!تأصحىابءنكان.الكب!رالإيرراني

فيالفضلإوأتوثيوقد.(الأسماميفيا&امي)و(الأمثال)

.م1124هـ=895ءام

-!953عامفيتوني.ا)شهـرةبر.مضحظي.دايا!أحهدثسص*.د)3(

.(الأسهاءفيالأسمى)اسمه!إبراألّفأنبر*دم4411

برالفارسيةألّف1)ذي،ا)ءكاءي!يمحمدبئابرراهـيم3بئحهيثا!ا)فضلأوو)4(

لقلجمعاصراكان.!1)قيوافي)،(الأدب)قانوذ:!ا/يهوال!ربر.4

-!588إلىم6311-!955)مو1)ر4يىلاجىقيكلندكلسعوفيلىلانأر

.(م2911

.317ص2-تانايرردرأدبرياتتاريرخ()1

.397ص4--رتبزلاليطبع،إبلدانامعجم)2(



وا!نحوالل!4فيإمصراهيركلشاكلن،وز!اإزاأحصلىبنح!ىينءبداللهألىو)5(

كضبه:أ)فأنبر*دم3901-!486عامته!فأ.4ال!ررالا*"وفا

.(ا)قيرآنجهانزر)،(4كل*إقي"،ولس!شرح)،(درا،!ا)

الأسماءبكل،ذ)!ابصاحبا(-نحوري!ىيأزاالةاضيعهرنمحهود)6(

.(والأثهـاءاطروفكلرتّبفي

عهدبنءهءدبنكلهـارك3تإداءدداتا)-"األيوهو؟ريالجزالأثير31بئ)7(

.م9125-9141هـ=656هـ،544إ؟ضاكلاا)فيكرةفيعاش.ريم311

شريبفي14)نهار)عصوات،ال!رير"-4الحديثلةاتذكارفيكضابله

وا،*روف.)1(أ-رى3تد01كلفب!ب)4و..(الل!44ياير:)أو(الحديث

.إخإةواراكاكللصاح!يئإداءزسنالحىفيأالأزجرلا.نأخأنه

(A)محىلىبئعهربنمحموداقياسماأليو)2(إزمخشرياالذ-ار4كلال!لا

1"1-7401=!538-467يمخثرا)زاضرارزكليا 1fأؤ"ص!.م

ر"كها:كلن،المؤلفاتمنال!ير

!اب،ال!ربأكلثالفيا،-"قى!ى!أ"لإء"اأساس،(3,الأدب4كلكلقىدّ

.الحديرثءريبثيإنحايئئات1)"رب4كللاشرحي،أ!الأءثاسوازر

كلكأري-"فيركألىإوفا،*ربهـقيااا،غ!ربَ?دقءافي،تأحها-جكلفيرإوأ(9)

5.)بهـق!يإا 4 4 - 4 V)لةاتفيا،-*ط):تهءوْلةإأهموكلن.هـ

.ردا،!ىاتا!و4لل!اص!.اةير،(رآنقي)ا

وةبات،606ت"حوادث؟لىخ!االتركامل،9891نا-ش2بم،الظنوذكف(1)

.011-901ص!اجةالسعادةمفتاح+65صابر،"!رطت،الأعيان

.452صط،رانلياأدبرياتيرختا!:زادهضار()2

(r)يمة.القداغاكأسيةااللغاتعاىصتملأنه-يث.ةحهـمرقيمةا)!ابلهذا

.231-911ص2ت!مثسر!اخ.لأياتاةياتو:رأنظ
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بئايىدءبدا،كارءاأبىبنزاصرالخوارزميءطرَزيإفهخاأليوالإكلام(01)

إة-اةاكبارأحد،(أ1321-4311-!016-538).ءاب

الله4فيكلشهور!ابله.ا)مهدذللثفيإررانفيبمتواللغوليوالاْدبراء

يرتء-زوكان.(إ*ربا)بر*تواتوآ-ر(ال!قهل!4يْخأ1،*رب)بر*نوان

.الأدبر-"إوم*الكل"لىانفيلاعهالماعبر-روة

مى=538-462)ا)نسفيمحصلى.ق?رحفصلىأبروا)ديئنجم)11(

أهمهاوكلن.الألفإتاهزكلاال!بءنأذَف.(م9601-4311

نباإتفلو"4)و!ابي،(الطا.4طِإهـ")ءخواز44الةقيل!اتفيكةاب

.(فدريصصءءإصافبدة)قي1)،(تءاؤل!!را

ةيهـاخأصىو؟ا)مهدذلكفي1)كهال4كلرتيبرإكتةقيدلإغهةا)5ا)*إومأءا

(1)(م1801=كل474م)ورراإقياء"دليصدتَو.4!دؤَ!عداتووإطاضو

!بارؤل!واأن-اساجوقياا)*صرفب-اهـءَطاعواإذينا!اءا)طأءبرننِ

دلائل)و(ا)"لاء4أسرار):!هـ4أهموكلن.إ"إنوافيا،*انب4ةيه

وإن،ثانوا)5ا،"افيعلمفي4ا،رتصا،دوَّ؟ةال!بأولوهها..(الإء!بماز

.والأبروابا)فصولزرتيبءراعاةكلنخا)ءةكانت

خا-فقدو.قينحث!رأنراالله-ارإ*لاكلةاأيضاانا،-يىذلاثفياش-،رواوممن

أساس!):أكلثال،وا)-لاء!4الأدبر"4اصعاومافياقهيَه"االمؤافياتكلنالعديد

الهلإكل4وكلنهـم.الأحاجيعلمفي(ءاجىإت)،(أقسطاسا)ط(إهـلملأء"ا

مد-626-555)اص!وارزكلبا)-مماكيليوسفلي*تموبأبرويئألىاصاخ

وءن.كلخهاا)ءلا?ةونجاصىةا*إومأفياًكل"بضركاناِذيا(م0161-1228

.(1ا)*إوكلئ-اح)!إبا)قي"ءة!جه

زادهرضاأما:(اندرا-رأدبرياتتا!تخ)صفااللهتمذإكتابفيالتارلىخهذاورد()1

.ء205عامفيكانتأوفاةاأنراناتياتأدليتارتخ!ضابهفيفيذحرشفق
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الةرنأواضرةفي.برالفارسص-4رتموتأ)ءفها1).لإء""،الكةفيتدووكان

!رجمان)اسمعايهأطلقبرالفارشةالياكةادورانيا)ر?ربئمحمدلفأالخامس

السادساقيرناوفي.الفارسيأءلىخواإءجمانواا،روافيفيير!-ثوهو،(ا).لاغة

ؤيهاء-!د4لفارسبرا!اباإبلخياتبالكايعهرءصدالوطواطإديئارثيدألف

،(إش!رادقاثقفيا)سررحا-ائق)ايىمءإيهوأطإق،السابقالكضابعاى

سي.إفاراوا)هـد!نوا).با،*افيفيبردوره..4ث"حثوهو
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بالكتابالواردةالمراجعيأسماءثبت





)1(الفارسيةالمراجع

)1(

)2(

)3(

)4(

عامدليزولخ،دليز-ديدتاريخ:الكاتبعليبنحس!لمينبئأحهد

.شهـ.317

412سة،!اىولخ،آنشكده؟آذر VV.هـ

لاالكلءقيدة(فيرمال!امدحابنأحهدكلدحاروأ)نيماعريئلداأةضل

.هـ.ش1131عامطهـرانطبع،حرْمان(تاريخ)..الأعلىللموقف

.أةضل(يض)تاركلانحروقاتمفيءانإزابرداخ:ءرءانييئالدأففل

عامطهـرانطخ.لي!افيكلها-بَونشرجمع

.شهـ.1326

)5(

(6)

عبايي!تصريح،كلانلأزارداتماإا،فحاف:حركلانييئالدأةضل

اكل.شلى.331عامطهـرانطبعةآلف-إنياة:ال

هـ.0271عامانطهـرطبع.الصفا4ضرو:خوازدأكلير

ومنا-(ا)فالرررأ!اةممت!ةءرتا)؟إطإاكأ:ارأبجَدلمإًبر-يباًتبكلر!بت11ءذا(11

.(ليوأ)وكلمة("ت1)كلمة

704



(V)

8()

)9(

)01(

)11(

)12(

()13

)14(

(So)

)16(

عامكاك!4ءإ!،-إداول.إقايمهفتعرةتأ:رازيأحصلىأءين

م.?ArAهـت1358

نهير!ي،صه-دزشر:يرأنوانديرو:(يأزوريئا)دأوحد)أزوري

هـ.1337عامطهـرانطخ!

.12911يىش"):دنطخ!يم.ار-"امه:إ"لمخياا.ئ

تطور-اتاربر!لضءاسيصص-اث:(إمث!راءاملصبهارتةيمحهد)!ار

.لغ-هـ.1231انطهـر"(ءادوجيإد)صيةارذس

...4صإجوتهإتشصر:(ا):تيءتلياوفا،*رمحهدبن!كى)الهتجمب3بئ1

.م2091)"دن،تسماهونضر

1316عامانطغرطخ+(ديء-*ويختار)بريهـقيتاهـيخ:بهقياا

ش!..!

ناطهـرطخ.إنبريبآذرلمثصةداندا:(ترربعليمحىد)لييت-ر

4131A.

،دسiا)حضراتلىكلاتالاْززنمرات:(اباكلفيا)رحمنصد)-امي

.م5191هـ-"1111ءعالكهـةوط"ء
تا

لى.ث.!1113معاانطهـرطخءبهارشان:جاكلي

.نكَفاجهـا:(ليفيلجواءلمكاعط)ينيبرو

ب-صإ-إةطث،-."رانييئا)د-لمدا-س-لىلياشرافطهـرانطبع

أ.1111)ءدنإ"ذكاريرةا

محهد؟ثر.12911ذ):لىطخط،م6191=مه4331ءءا)"دنطبم

يني.والترز

.يريوزإةاافشسلياا3791معا)-لىن!بع
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ال!وامتبمرة:(كماازا)راررفيإلىاعياتضىا)رادإلى)ازيا)رالحنن)17(

هـ.13131عاانطهـرطح!.الأزامكلقيالات.4كل"رفي

1(A)ا،توفي؟صرثأحمدبئر3برأبيبناللهحصد)ينيوةزنامسضوحهدالله

:(يرفيو)قيزا

المحسنصد.د.برإمتهـام19133Aعاانأحيرطخ.كَازثدهتاريخ

.ا0191-!1328عامنلِإعات!:اونلي.مثر،نوافي

-!11331عاليدذطغ.باقيإوا*4ذز:رىوةزفيتوءللهاح!لمه(1)9

.م3191

لكهنو.ع!!.خاقافيكاءات:خاقاني)02(

عامطهرانطغ،ا)ر!ىول?دعليبمتهلى.ضاقانياندلىو:خالَافما((1)

131 i!.ش.

.*1333عامرل!!ح؟ياننوتزسلطنت:خاياب2()2

اثر.أؤراداأضارفيالسيرحبيب:(الدينهمام3بئادفيا)ءياثخوا؟دءير)23(

،ش.1333*عامطهـراذروخأ!1858ح!-1273ءامبمبايطبع

.شهـ.1713عامطهران،اءرا)وزدلم!ةور.نا-ميرضوا2(4)

.ءاا)ض!رةحرزذ:(قنديال!هـر5خاقيءت5كثادو)كخاهدو(52)

زاءجمرموامت،1بر-*ببمهإيطثةم0591=هـ1318عامليدن!ات

.يازا)ثيرال!ابءلكمحمد

ةرنازءيانهء10دو-إ/د،انإرادرأد.ياتييئتار:!فاالذذلييح26()

-ء9133ان-(ر؟سومجاب،حريهةمؤرنآغازتاةخجم

(IV)را!ة:(او؟دىإرايصا،ءوران.ءتعاقيبن?لىر3برأبرو)ذدطَباوا)ر

محهدتوتصروحواشيزشر.(ا،إوكءلامأ)أسرورا4آليوالصدور

.ءا1291):دنروخ؟إةهبال
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)28(

(92)

03()

31()

)32(

(rr)

(wt)

(ro)

)36(

)37(

(VA)

.م47091!ىةأزقيرةطبع،يخارا"واجامع:اللهؤضل3يئا!داريضيى

طهـرانطبع.أمثرادقائقأبالسررحدائق:ا)وطواطأدفيارسفيد

.اقيالعهاسا!!امهـلي8013معا

.12315انطهـر،نرايراتبرباأديختار:يففقددازضار

.انطهـرطبع،زامهبراقزJكل:الوراوينيالدينس!د

!اب:(سيا)فارالسصورديكل!ماحبنكلشرفعهداللهأبرو)يى*دي

يوحوا!تتصص.والحكاياتوا)صم!رثالوالأكلاكوادرثيإ-!إن5

الطجعة).ش.01315عامطخ.برر-افيخان؟1إ"ظاعهلىزاكلجر

.(ةتزأثاا

اقي،إ*راال!إميئ1،!بمح4ءإيْبث،إتظاء"4ا4مها،در:نة--ءبس"هـفى

.م5491ءامفينشر

يضإنطبريضتار:(صفىندياربنحسنبئمحهداديناثاء:)سة:ديارثا

هـ.0321انطهـرطيع،اقبالء.اص!فقييق

0213انطهـرطخ،يى:ائينديروا:(آدم.!دءا-وا،!ىدبروأ)س:اق

.ش.ء

.(انليرات01وأدبرش!رايختار)ا)مبمءاش*ر:زمهافيا!شب

طهـران،أولجاب،5-لابداعية-رتةيمحمدشه!لى-ر،!4

مهـ.1316

كل*ارجرفيا،مجم:(ىِازإراقي-لىبنءروديئإداش!ا!)إتيساش!س

وكلدرسيريوإقيزاالوهابء.د.نء!دتص-يح.إمجماأش!ار

كل.5331نا-أر5زسكَاداطح!،يوضىر

برلالاد-يىوامت!امبر"!لا-ت.(-رج!.")والنحلا،لمل:ش!رستإفي
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)93(

)04(

)41(

)42(

)43(

)44(

(to)

(6)f

)47(

ور.3351انطهـرطَخ!ط(أء4اثاالإ*"ا):هـفينا

الشهيدالإكلامال!يدعليالحسنأروينالدىدر!فيالحبالدينصدر

نشر،ا&لجوقيةالدو)4أضءار:(-فيالح!عاببنراصرإنحوارص!اأبرو

91عاملاهورطع؟اطاقيامحمد rrم.

برا!!اأ:م4891عاماصتافبولطبع،ش،-باد؟اء4:سهر!ا-بَظهـلمير

تش.اَحصدآاد-د

تاريخاز..سلجرفيركَثبرزسلاطينع!ددروزارت:اقيالصاءلى

552)!ططانتاكلركَثساسلهاينذصكيل - try!).طهـرانطغ

13 AA!.!ص.

عاملاهورصابع،نهمي؟ظ:ةزوينيا)ضيبرفى

انطهـرطبع،الأولياءةتذحر:(صاروريا)"إمطاراءيئالدرلىةر)عطار

.شهـ.!346عام

جواكل-ح:(ارىالبضنبءو?دبئء!دتإداسديد)عوثي

طهـرانطبع.ء"ينمحمدت!إيقوتةديم.أرواياتاولوامعالحكايات

هـ.1335عام

.م3091)-دنولخ،بلألي!ابلي!:نمبءو

ران3،أنوربَديوانم!شكلاتشرح:(ةرهافي!؟ت)رهانية

04rهـ.أ

-انوسزورسخن:(اسانيخيربرمرويه.!انا)زبردتم)رروزانةة

4بدارمنذإنهـراوراءوكلااسانضرشهراءأشعارخبوكلتحالشرح

طبعشرحةبمط:""،1،مارتلجىء4نثر-ق.مر7اضرأوحى3َإ*رنا

هـ.8131معا(زءةالثالطه*4ا)بالكضا
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)48(

(9)t

0()°

)513

()52

)53(

)00(

56()

)57(

)58(

5(!هـ

06()

هـ.5113صةطع.محصديئإدا%لم!لىء!لازا:نةرزاو.ر

.75911عامث.يماغوطغ،ازكلاناكلرآة:اوغابقز

ءقيالةبر-ستكاملدورهْ:(ينيوالةزالوهابعبد.نء!د)يريوةز

.!1332سالت!ران،مدوجاب1،2-إد.ويرفيةنر

.ش.!2132انطهـرطغ،ايىلإمدرتصوفيختار:غنيقاسم

العدد،انا)يرآثار4بمجاكلنشوربحث.اصفهانهايءةاره:ادركَو

إ"افا.ا

.).ةاثاا"ك1،اخاراد)مد1،تاتبردا5+ن!ثكداد4ءإقيء.خويقي

.504331Aكلاكر-

41318سانطهـرطبع،(ا،ؤلفمجهولَ)اهـليخاةوواا!قصص!مجهل

.ش.!

!امإ:دنطبع،حرمانإنسلجوقيتاريخ:ابررا!يم.ءتمحهد

.م1886

ذبري!طغ.سه"يى%بماافيكلةاكلاتفياتو-!داأسرار:ا،نورثمحهد

.ش.!3321انطهـر،ثاصللها

طهـرانطتَ.4ودكلةكاءإ":اطهـاء!د.ئمحمد.نؤ!راللها،*اليأبرو

.ش.!1131عام("/إثااالطء*4)

.65911ءعا)-يىنطخ.جبقيال!اكأحسن:ا،قيدسي

:(اديناسراتبنعثمانإديناكلخهات)الجوزجيانيإسراجا"نهاج

عامكابل،4الثافيالطب!4،حر.يياطب!دتةإيق.ناصريووءَات

.شهـ.1342

.م1873ءام4ت3كاطخأ.آ-طحانهةت:عابأحو.ا-ءليغاايلوكلو
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)61(

)62(

)63(

)64(

)65(

)66(

6(V)

(A)`?

)96(

0()V

()71

(VT)

.انط،رطح!خسروزاصردليواق:خسروناصر

.م1881يى!برار،4ناكلسةرطخ،سةر:وخسرناصر

.)؟تبررطبع،ين-اؤرا،دزا:ضروناصر

خط،(ء".بئ.رزءشاصدءتا!يصلى)فيإهـأتاريخةيا)كأباونيرابو

.يضورعاءكلدر

ركأض!!فيصباإتوالبكلثابر*ض:ابإ-!ء-لىا)رلضءا-أبرويئادانصير

حر.1331عامانطهـرطخ(إءتحا!.!ا!اب)واةف.!إراؤضىازحرمضا!

نجوابم"ا!!ثهـيرا)طوءفياسه-اق."نءابثالحستءإيأبرو)ا،لماثزظام

عامانطهـر*آدضتءإتيالاؤ؟ء:اس!طبم،يىياسضتامه:(الملاثنظام

.ش.!0321

شلى..!5031يبمهاطخ!*ياصالوإ!ء:الملاثنظام

ءروضىزظاميعاببئعصربئأحمد)قهدبسهرءروفىتيؤظاكلي

بهـ.إي،م3091هـ=1321ببايثط.لهءئاجهار:سههـر!دي

برسعيم9091هـ=1327عامإ-دنهـط1324كَا!زارحع!فبئهـ*4

.*1131عامط،رانطةزويريالوهابء:دمحىءد

ياضر)بمتالمح!قي-ذحرة:(يتبهداا،"خاصقا.يخانضمار)لِتهدا

.ء1316ا)ثاز-4تحى5013اللأولم!*4الطه.انطهـرطصع،(إمارةجنا

هـ.5912ءامطهـرانط!خ!ا)في!-اء?ع:هدابرت

-1315ءامطهـرانطح!،4زاكلءزالي:(هـءايا-لاق)هـهـائي

.شهـ.1318

يارؤرللهء:دا-رجيء4)لتيرراايمصىةاخ!تار:(ا-،اتإ:--قيءش)يرا.سن.
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)73(

)74(

.38911=شهـ.13171عاطهـرانطبع.(4ا)فارشإف

لب:(زويري41اابىاللط.م!عصلىبنيح!ي)زوينيا)4يم!ثي

مطب!ةةخاور4.مؤسنشرباتأزةطهـرانيصلإلسص.لىنشر.أةواريخا

هـ.1314يمنى

)يدنماخ،السبوقي"إ"الحكافي4ضهاإكلرا:-"فيالحىاتظامابئديالىز

.م9091هـ؟1327

العربر!بةالمراجمع

01،11بر"َالكامليرختار:(الأزجمر3بئءابيئا)دجمال)الاْؤيربنابم

هـ،1353سنةالآضرةجمادى01،رليرالتحىذاتمطبعةطبع

،م1851.ور.!ر!عاح!11،12ط15َ-،ريضاظافيالكامل

هـ.49281يىةليولاقعاخ!،الأ؟يرا.نيختار.م8631ناب

وإيئة"عصره:الأنوريالديئأوحد:حا!ياديئاكاكأحمد.د)2(

جامعة؟الاَدابكايةمكت:ةمطبوء4(.غير)د!وراةرسالة،وش!ره

شمس.ءين

َ.ص
-راث:(خاا،-تشرهالأدباعةو!را.ج)1ار.رمم!)3(

،ب!ريعةولتالى؟د،كفافيمحمد:الأساتذةةلل!ررةقيلمه.س11)لم

كيفشاو.ءيسىحهدأ،"جيخفار4صهمحمد،!دا)-اادمحموأحصد

امءا)ةاهـرةطءخ.الخشابيكيى.د4زرجمضوراجع4إة9!افي9

ام

داقي،ادامحمودأحمد.دجى!4زر)،نجارىيختار:يةاءبرثنوسأركل(4)

.م5691يىتةاقىاهـرةاطج،(اظشابيحيى.د4ءراجه
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طبع،(ءوءىأحهد-ر-ء4)،الإيىلاميالفن:كونل؟ستار)5(

.رة5ا)قا

الةردوصيكلنانايررفيالأادبيخزار:(برراون-رنثيلددوارا)رراون)6(

طبع.(الشواربيأكل!نهـجبمارراورللدكة4برتالصر1)كر-ء4).السعديإلى

.م5491هـ-1373عامبمصرا)-*إدةمطبة"

يختوارتصر:(الأصنحهانيلىاريا)"ءهـدبئعليبنالفضح)اري-ةلىiا)7(

م.IAMا؟دنطج؟تسماهونشر.يىلمجوقآل

ابرواحر.ء*رؤةفباص!ا*ر:(أحمدبئمحهداربناإوأ)نيإ"يروا)8(

.!1355عامآبراددر-5طخ!ط(الأولم!الطب!ة)

بررديت!ريبنإوسهفبئا)دين-!الا،حاسنأبرو)بررديت!ريابن)9(

الكضبدارطهخ.إقياحهـرةوامصركلإوكفياهـرةأزاا)شجوم:(الأتاركي

.%8431معا4ليالممر

:(ا)ةموخيا)فهـمأبيبنمحهدبئءلي.نالحسنءليأبرو)اكخوخي1(5)

.كلرجا.وث.روا!.دقا،-ةضرزشر.ةحرا،ذاخب!رأوةا،-إضرارزسو

.م1291اورإمهـرةا،4هـندليأكل؟تكلطه*"

:(الأؤدلسيإممضانيا-ءيربنأحهدبئمحصدالحسنأبرو)ير-ين)("1)

هـ-1356عامبغدادطبم،نصارحسين.دتحةءيئ.4ا)رحا

?t rv?.

.نعليالح!نأبيبئا)رحهنء:دإفير!اأ.واديناجهال)زيابلىوا.ن()12

عامأدءناإدآإ-هـدرعا!.،اوالأكلوك11اتارير!فبا،ة"ظم:J(محه

1358!.

.م8291س!"كلصرطخ.برإ:سإتاء؟ض!:يكأبلىوابئا(1)3
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)14،-

)59(

)16(

)173

)18(

ص

أ)91(

ص

)21(

)22(

(3)2

ا)كاتبدارطبع.الإلىلامفي4وال!ثرإورإ"قي.يىةا:تم!يهـرصولد

.م16491عاةهـرإقياا،يسالمص

عنا!فانونكعفف:(-إيبكااء"ا-اللهبئكلعى!افى)ضإجة"صا-ب

محمدوت!إيقنشرالأول:مجادينفياشاز"ولطبم.والة"ونالكتبالىا.ى

م91!اا=هـ10136عافيا)كا"شليهـيمهورةهتاقاليابراكيئإداشرف

ا،سةمثرقنشر)إ"*ز!عا!.م4391هـ=1362عامفبوالثافي

.18581هـ=1835ءإم(ؤإويجل-وس!هآث

.م0591عامإيروتطج،ا)"ربزارإخ:و-بورو-ر-ت-قي

ا)ثتافيوليفيإلىاوالس!،إيفيالإيصلإمتاريخ:حسناهـجمالىرحسن.د

.م5591معاة!رإقيااصاخ!"(4لشإثااالط-*"3-).والاجضءاءب

عامأقياهـرةاطخ،ا)فاطساللهبئإ،ا،*ز:حسنابرراهـيمحسن.د

"fمآ.
ا.قةفىكلة4:(-ابرربنمحمد.ن?دبنإرحنناءهـد)خالىونبئا

.م1886عاموتلييرطبع،خالىون

ب!رألىبناليراهـي!بنأحهدسا)"15أليوا)دينشصصط)خاكانابن

هـطأ283عامبرولاقطب!.مانإزاإتاءأأرباءوالأء"انوةءات:(الشامي

--صهـ.0131عامكل!سهـ،1275عاما)قاهـهـة

اخ!ا،-تا،تةصر:(إدإءفياثمحصدءبئيى*-دبئء،د)إدبريثياا.ث

.لم!م1591هـ-1371معا.ز:رزداد1،ورارفكلط""4.إيهإ

إ*؟اسهيةاا)مصورفيدراهـات:(ريا)دوليزا)*زء.د.د)الدورى

.40491rسىتدابركدطبم.ةرض،تأا

،م6681-هـ3821ةهـرا)قها!اخ!،!رءيساير!رتا:ير3إرير!إدا

17311 9 5 1 = Aأ.
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.مأArAالىتازبولطبم،إجا!ت-4اهبكلذابر"إن:إ،-ريىيا2()4

محمدأحمدرجىء")ْا!إسلاكلء4اإكأءونا:(ديمازد.ءا!.م)ديمارلى2()5

طب!").ءصرا،مارفدارطخما(ؤ؟ريأحهد.دا-*4وكلرءت-س

.5491عامالأوفالطء""58910عام(زاة"ة

لا،-كا-رةال!رإ"-4جهة1)كر)أسروراوآير"ا)صدورا-"ر:؟دياو1)ر26()

.م5691مهـ=9Irvالةا!رةولخ.(ا!"اداوإخ!إءااو-ء-،-ا)سموارفي

.م42091لىةإنمقياطب*4،برإ"تااط"قياتذيل:جبربئا)27(

ادك!تورا-،"بر)إسش!رائقدةافيا)-حىرئقحدا:اطاصواوايئإلىادLرش)28(

.م91دا5هـ-4361ة!رإت!ااط!،(هـنجباا)ص!وروينأجهاحىارليا

عامكل!بطخةا)ورشبر"14)رلىإئلء4عمر:الوطواصاالىءتارثيد)92(

1315A.

ءوءىمحهد.د4-رجه.ي!فيإكأاراالأدبيرتار:شئقزادهرضا03(/)

.م4791هـ-1366ءاما)كأا!رةطبعطداويهة

3()lفيالحاكةالأ!رواالأزصهإبصمجم:(ا..-اورزةونرددواا)زاكل-إور

،دحسنمحهدشكيئ.د-4أضر.(نيائااءا!لىز)الإيصلاكلييضارإبا.

.م5291عاهالالأوادةؤجىاء*ةطهح.ءهـودأحهدحسن.د

(C')349115ا)قيا!رةط!6إفيفيا)ة"هـا:كلءاركزكي.

اقياهـرةاطخ،لاكليالإسا)ممرفياذت"الإيررا)تنون:حسنءمدزكي)33(

.م0491ءإم

هـرةأ"ااثإ"!ال!رالآزاردارطخ!.ثنا)نحاطهثكةوز:حم!ن?دزكي34()

.ماIrvعام

إ!ءضرةاالجاخ:(اديناتاتفيبأبئءلطلبطاأليو)-ءاعي11بئا)35(

72-السلاجقة174



)36(

)37(

(rA)

)93(

)41(

)42(

)43(

4()t

)45(

)46(/

)47(

بم.4391مءادرزداليصاخما.دا-وكل!مطةى.دمخ!ية!وشر:

أشاة""4اطبقىات:(الوهابء.دنصسأبروفيالىاتاج)ا)س!كيث11

.ء9112عام؟برالقام!رد؟"يئالح!ا،ط*4طبع،ال!برى

.135لا1عا!،4إاكلتجاراالمكةبةط،اظإ!نحا:ا)-:وطي

.98311معا)ءيىنطخ!يئا،فسرط-قات:احمهثوطىِا

حر.2871معامصرطج!ضض؟توإرا:ثإكل،4إوأ

!ى

ولخ،إنحلاوا،ال:(يمرا!3ء.ا-بنمحها-خالندليوأ)نيإشيريىب(ا

مى.7131ماءةمدرا)تمها

.يرحأةإرافيا!ا،كو:(الص-إدا،*طي?دادؤؤ..)الصتإد

كلصرطخ،ا،إوكو،االأكل)ختار:(إرجىر.قء!دبرم!روألي)يالطجر

.م1091-9871)"دنطح!و،هـ6331مءا

،إوكإاسراج:(لسيالأ،لىالو)ثدبنمحمدر3رأبر.)ا)طرطوشى

ء.6013عام4يرانلى!را،طاب!"

عامء4'1)رحمااإطب*Lii،4إء!ااولآدابفيأنمخىريا:إطقيطقراابئ

.أ2191

إ-ئتهوعصره،سإ-انس!لكلسعرد:رحهةإوأاسصهاءيلطإ*ضا.د

شصى.عينجىاكل*4لآداباكا-4مكض:"!(هد!ورا)4رلىا)وشءره

طبعcم9591عامطخ.الةرقليينإفيرقا:ديا)ءخدااَقياكلراصلى

.م4291مءاا!ا!لا!اب!4كل

برابئإ*روفايبالطهأهـرون.نأفيرجاإوأريروءا!ءرفي)بريا!ان

.0918rوتبريرطخ!،الىولاتاهـيخءب!ر:(ا)*جربمط
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ععحره،"إ"الفضشاءرالكَنجويزفلاكلى:حس!نيزمحمدا)ة"يمعبد.د4(

.م4591=ء3731معاةهـر1)قيا،لىلأوالطب!4ا.هوثربريئض"و

ء3ت:4طج؟اقوا)*رارران4سصلم!جؤ:حىنينمحمداة*يماعبد.د4(

.م9591عامبمصر4انهضا

اشحهـمار)سلجوقآل)4دويختار/:الأصفهافيحاكلدمحهلىينا)دعماد(ه

مرMAاعامصرطت،(فهابالاصبئاهـيإ:امحها-بنعليبنال!ح

.م5091=

:(ا)،-ينصفيئبئمحصدء:داللهأرو)الأصفهانيا)كاتبإديئاعىاد(ه

طبعتتيا)*ةداراثتاأفياخةصار.العصرةو!ؤ!4إةصرةازبدة

.م9188ليدنت4وتحة"ةهوتسما

.الةلإسة"تهاؤت:(الطوسياليال!زمحمدبنمحهدحاكلدإوأ)اليال!ز5(

هـ.4013عامبمبايطبع

اإخ،سيإةإراا)ث*رءناتكأار:(حرلإلهىفيمحهد.د)غضيي(ه

.م6591هـ-1384عامالفا!رة

ا،!خء!ر:دمحموثعليءبئاسمايليئافىاعمادريىا،ؤالمكاالفداأليو(ه

هـ.\5ryعام،ةاةاهرراالح!"تء44المطبةطصمع.إبشراأخبارفي

:(ا)!ابرونيأح!لمى!نمحهد.نأحصدبنإرزاقاعهلى)افوطيابئا5(

".الجاء"اطوادث

خبارأودإ:لمدارآئا:(إفيوإتحهزادمح!وبئمحهدبئليازكار):ينيوزالة(5

.م8481-وز-+نطجةةفا.دوصتنددزارةنشر.دال!:ا

دمشق،ر-اتارذ،لي:(علي.نألص،-ثح!.زةيرملاليو)الةلاإس!فيا.ن5(

.80911توجرلي
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(off)

)06(

)61(

()62

)63(

)64(

)65(

)66(

)671

?(A)و

)9-6(

07()

،.1rrvاعايرةاإمراممضبادارط!،الملأعثى؟خس:ا)قاةصنا-قي

41إ!داا:(أدمشقياإكأرشياعهرءبئاساءثإ!،-اءالن!أليو)كثيربئا

هرةبرالظاسعادةامطب!ةهـ،1135عاملةاهـرةبراالسافى-"4المطه.وا)نهاير"

هـ.?rlAعام

كأ"أنةرة!ث؟الأخهارةوء-ايررالأصاركلماكلرة:الأقحراف!ايمال!ر

.م4491

امةْاةاءراطخ.(-رجى")لإسهاسإ-ةالأص،:!راربررري!لو

7491?.

بحار:إ!جطمس!ئياعابدكلقيصهِءتتحقيمحهد.3ت!إةإمحصإ-)المجايي

هـ.1332عامانطهـر!الأنوار

مصر.طبع.ا،*ربفيالإ-ا،كل-*إغلسذ"ا:بء6محه.د.د

.18771-1861مطلي-.رارولء؟إذه!اوتكلر:دفيا،م!عو
خما..

.م3918عامإهـدن:والاشرافيهات"ا:ا،ص!ودف
-ء

عامدءص!قصابع.!اء-إ.ةالإسةإدعواتاررء:غألبكلصطفى

.م5391

عامشةيقكلط-*4؟حى-؟تادؤؤتح!يق.!ةا)ثة:اديا؟"لمىا"أءارiاا:ت

0691 - فرلملم01ا8ْ91

ص..!0721ةكلرإث!اطضلىططا:يإزر،تحها

عاما)قياممرةطخ،ةزارإوازإلكلنإلىالإشارة:فيالصيركلشجببئا

.أ2591

عاماق!إهـرةاصاخ.كلا-يهفيهززمثر.كلصرأض:إر:كل-صا.كى

.م0291
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)72(

)73(

4()V

()75

(VI)

(VV)

(VA)

ءصر/طخ.دت)فهـرا:يمتدإاءبئا

ع!افيالد!ورهـجهة)مةالهجهار:ادءرقنديءروضينظا.كط

.48911عامالةاهرةطبع.(والخشاب

عامالنبفطيكل،الثثمةقدر:(صى.،وبنمحهداهـ.نأبرو)ا)ةونجتي

.م3691

..وتخفلدطبر،أهشابئاسيرة:هشامبنا

،!غردالوقا!يختار:(دىالور.نعهرادينايئز)ديراواا.ن

مصر.

نعيمعد.-رجمه)هاوحاضرماضء!اانريرإ:(ولبر)الددو)لبرو

.11377581عاكلمرء!بةطبع:(،ةالإتجا-زعنحسنين

حيدرانالي!طغاكلرآ:(عاثأمعدبنعهداللهمحهدإوأ)إجافعيا

Aا)دكند11 1 rrv.

:(إروكلياياء!داللهأبرويئاداذ!اب)الحمويياقوت

كلفيوالوءرلحماإل!هلواابواظروا)قيرى1،دن4كل"رؤفيالبلدان

.كل!ان

.م91!.=5عامإقاهـرةاعا!
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.9391(.Brill)1)،ع Aldo Mieli. ] a Science Arab

3191(,(2 Aldo .R Travels of Marcopolo (London

(.2591(3.Barker: The Crusades (London

.8091(-4 Curtin : The Mongols' History (Boston

(5..E Browne, Arabian Medicine

.5918(*6,Lane poole: The Mohammadan Dynasties (London

0591(.(8 Masse : Anthologie, Persane (Paris

(9 .M .S Dimond : A Hand book of Mohammadan Art. (New York

.4791(

(01 .R .L Hobson : A guide to the Islamic Pottery of the near east

3291(.,BritishMuseum), (London)

.2891((11,Sanaullah: The decline of the Se!juqid Empire (Calcutta
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